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Van de redactie: moment van zelfreflectie  
Murat Duman 

Hoe kan het toch dat het me niet lukt om deel te nemen 
aan de interne competitie, dat ik nooit een volledig 
seizoen kan draaien in de externe competitie, dat het me 
niet lukt om toernooien te spelen, maar dat uitgerekend 
Erik Wille het voor elkaar krijgt dat ik dit jaargang 2 
edities van ASV-Nieuws zal verzorgen? Hoe kon ik ‘ja’ 
zeggen terwijl ik nog nooit heb gewerkt met Photo Shop 
en Publisher, geen Chessbase op mijn computer heb, laat 
staan ooit gehoord te hebben van termen zoals PGN en 
FEN? 

Ben ik niet assertief genoeg?!  

Ik ben geneigd te zeggen dat het onmogelijk was om te 
bedanken voor deze taak. Want laten we eerlijk wezen: 
bent u nog nooit gevallen voor de charmes van Erik 

Wille? Het is niet dat ik geen ruimte kreeg om ’nee’ te 
zeggen, maar op één of andere mysterieuze manier wilde 
ik gewoon ’ja’ zeggen. Hopelijk zal hij tevreden zijn met 
deze editie.  

Maar wat doe ik als hij vraagt of ik betrokken wil blijven 
bij ASV-Nieuws??? 

 

Van het bestuur 

De Kerstdagen en de jaarwisseling staan al weer voor de 
deur, dit jaar goed voor een korte onderbreking van ons 
schaakleven. Twee clubavonden vallen uit, maar voor de 
snelschakers onder de ASV-er maken we dat goed door 
op zaterdag 3 januari het OSBO-
snelschaakkampioenschap te organiseren in 
Activiteitencentrum Schreuder. Aanmelden daarvoor 
kan al bij Ruud Wille; r.wille@planet.nl . 
 
Daarmee is een bruggetje gemaakt naar  de ALV van de 
OSBO. Op die vergadering haalden we namelijk de 
organisatie van dit kampioenschap binnen. Het was 
overigens in meer opzichten een belangrijke ALV, want  
de competitie-opzet stond op de agenda. Het 
teruglopende aantal teams zorgt voor een erg kleine 
deelname in de vierde klasse, waardoor juist op het 
laagste niveau de reisafstanden toenemen. Iedereen was 
het erover eens dat het anders moet. Na een korte 
discussie kozen de verenigingen ervoor om vanaf 
seizoen 2015-2016 in de vierde klasse te gaan spelen 
met viertallen. Dat moet leiden tot meer teams en 
daardoor wordt het weer aantrekkelijker om mee te 
doen. Voor ASV zal dat betekenen dat de huidige 
zestallen ASV 10 t/m 13 (mits zij in de vierde klasse 
blijven) in het nieuwe seizoen als vietallen ASV 10 t/m 15 
(hopelijk 16) verder gaan. Dat vraagt wat extra 
organisatie, maar daar draaien we ons bij ASV de hand 
niet voor om. Dan willen we graag ook op deze plaats de 
Velpse schaakvereniging feliciteren met het behalen van 

de Danny Stemverswisseltrofee. De nieuw opgezette 
jeugdafdeling was de motivatie voor deze 
onderscheiding. Mooi dat er in Velp weer aan de weg 
getimmerd wordt. 
 
Eind november bevolkten 16 jeugdteams ons clublokaal 
voor een competitieronde van de OSBO-competitie voor 
E- en C-jeugd. Het werd een gezellige dag, die zeker voor 
herhaling vatbaar is. De E-jeugd werd zesde in een poule 
van tien en plaatste zich zo voor de topklasse in maart 
2015. De C-jeugd eindigde op een bescheiden vijfde 
plaats. Op jeugdgebied zijn we een nieuwe 
samenwerking aangegaan. De Arnhemse School 
Vereniging is een nieuwe partner. Dus ASV en ASV gaan 
kijken waar ze elkaar kunnen helpen. Wij gaan in 2015 
een serie schaaklessen geven op de school en wellicht 
ontwikkelt zich dat tot een structurele naschoolse 
activiteit. Het idee van samenwerkingen met scholen is 
om de instroom van nieuwe jeugd weer op gang te 
krijgen. Daarmee zouden we het wat teruggelopen 
ledental bij de jeugd weer wat kunnen opkrikken. En 
uiteraard is dat van groot belang voor onze club. En 
uiteraard kun jij daar je steentje aan bijdragen door te 
helpen met de begeleiding. 
 
In de eerste ASV-Nieuws van dit seizoen meldden we vol 
trots dat we een nieuwe redactie gevonden hadden voor 
ons prachtige blad. Daarin is intussen een mutatie 
opgetreden. Jan Groen moet vanwege onverwachte 

Verschijningsdatum: Sluitingsdatum Kopij: 

05 februari 29 januari 

19 maart 12 maart 

21 mei 14 mei 

09 juli 02 juli 
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drukte toch afzien van het redacteurschap. Inmiddels 
hebben we Daan Holtackers, die in februari zal aftreden 
als penningmeester, bereid gevonden de opengevallen 
plaats in de redactie in te nemen. Fijn dat we dit ook 
weer zo snel konden oplossen. Het gaat verder goed met 
ons blad. Niet alleen opende onze nieuwe redactie met 
een behoorlijk dik nummer gevuld met bijdragen van 
veel ASV-ers ook de advertenties beginnen weer aan te 
trekken. Stichting Gilde Stadswandelingen en 
Boekwinkel Het Colofon zijn nieuw in ASV-Nieuws en zij 
worden verderop geïntroduceerd. 
 
Rest ons iedereen fijne feestdagen te wensen en een 
mooie start van 2015. Graag  zien we jullie op 3 januari 
(snelschaak), 6 januari (daglichtschaak) of op 8 januari 
(eerste clubavond van 2015) weer bij ASV! 

“Het Colofon, boekhandel in oprichting', staat in het 
logo vermeld. Dat laatste klopt want in deze nieuwe 
boekhandel gevestigd in het centrum van Arnhem 
aan de Bakkerstraat 56, sinds medio augustus 
geopend voor het publiek, wordt nog steeds volop 
gewerkt aan de inrichting en de presentatie van de 
vele duizenden boeken die in het immens grote 
pand te vinden zijn. De echte boekenliefhebber 
raakt er niet uitgekeken en natuurlijk gaan er 
intussen ook al vele boeken over de toonbank.  
 
Eerst even een stukje historie. De al wat oudere 
Arnhemmers onder ons kennen ongetwijfeld 
bioscoop Palace aan de Bakkerstraat. Deze bioscoop 
was tot 1994 in dit pand gevestigd daarna nam 
Houtbrox zijn intrek en nu is het pand het domein 
voor de boekenliefhebber. Deze winkel is met een 
vloeroppervlakte van 850 vierkante meter meteen 
ook de grootste boekhandel van Arnhem en 
omgeving. Door het verdwijnen van De Slegte en 
later de winkel van Selexyz/Polare maar ook de 
Bijenkorf, is er een groot gat gevallen. Arnhem 
miste daardoor niet alleen een brede boekhandel 
maar ook een goed gesorteerd antiquariaat. Het 
Colofon wil die leemte invullen. Het Colofon zal dan 
ook ruimte bieden aan tweedehands boeken zodat 
deze een tweede kans krijgen maar het 
belangrijkste deel van het assortiment zal bestaan 
uit een breed aanbod van boeken.  

 

 

Laagdrempelig en voor elk wat wils. 
 
Eigenaren en oprichters van Het Colofon zijn Walter 
Jansen & Anneke de Feijter misschien bij u wel 
bekend van boekhandel Jansen & de Feijter 
gevestigd in de Emmastraat in Velp. Deze winkel zal 
onverminderd worden voortgezet. Beide 
boekwinkels staan dan ook volledig los van elkaar. 
Het aardige is dat ik Walter Jansen toevallig trof 
tijdens een bijeenkomst over crowdfunding in het 
Grand Café van het Lorentz waar ik met Jan 
Vermeer enkele schaakborden had neergezet in de 
hoop dat belangstellende ondernemers, nadat de 
diverse sprekers hun verhaal hadden gedaan, ook 
een potje zouden gaan schaken. Het idee hierachter 
was natuurlijk om op deze manier in contact te 
komen met ondernemers teneinde ASV en het 
schaken in zijn algemeenheid te promoten. Het was 
aan het eind van die avond dat ik in gesprek kwam 
met Walter Jansen, die als ondernemer een 
inspirerend verhaal hield over crowdfunding. Hij 
vertelde me dat een flinke investering vereist is om 
de boekhandel te laten slagen. Het Colofon is dan 
ook een crowdfunding gestart waaraan iedereen 
kan meedoen die hecht aan de lokale boekhandel 
en een breed aanbod van boeken. Het Colofon geeft 
obligaties uit van 100, 250, 500 en 1.000 euro met 
een looptijd van maximaal 10 jaar. Over het 
geleende bedrag wordt de wettelijke  

Even Voorstellen 
Ruud Wille 
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consumentenrente uitgekeerd van 3% en 
obligatiehouders genieten speciale voordelen. Dit 
voor even voor u ter informatie. 
 
Enkele weken eerder, niet lang na de opening, was 
ik al eens belangstellend bij Het Colofon 
binnengelopen. Daar trof ik een rijke sortering aan 
van allerlei (voordeel)boeken op velerlei gebied. 
Echt een enorm assortiment!! Ik trof er bovendien 
enkele niet alledaagse schaakboeken aan en zo 
kwam ik in contact met de bedrijfsleider Bertram 
Borkes. Al pratend gaf hij aan zeker geïnteresseerd 
te zijn om iets met schaken te doen in de vorm van 
een activiteit. In welke vorm is op dat moment nog 
niet over gesproken. Dit zal nog nader worden 
uitgewerkt en is nog iets voor de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vele werkzaamheden om Het Colofon verder op 
de rails te zetten vragen op dit moment nog teveel 
tijd en aandacht. Maar voor ASV zou zo’n 
schaakactiviteit weer een extra kans zijn om het 
schaken en onze vereniging te promoten. Om “Het 
Colofon, boekhandel in oprichting” al wel vast bij u 
nader bekend te maken wordt vanaf dit 
decembernummer gestart met een advertentie in 
ons clubblad ASV-Nieuws waarvoor enkele 
schaakboeken werden geschonken die wij op onze 
beurt kunnen uitreiken als prijs bij een 
schaakactiviteit of eventueel kunnen verloten. 
Loop deze winkel ook eens binnen, het is zeker de 
moeite waard!! 
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Verliezen 
Hoe zou ik het niet over de nieuwe cd van Pink Floyd 
kunnen hebben. Ik heb maanden gewacht als een kind 
dat al in augustus zijn lijstje voor sinterklaas af heeft. De 
belofte was dat het een eerbetoon zou worden aan 
Richard Wright. Toetsenist van Pink Floyd, en helaas veel 
te vroeg overleden. Misschien kent u het meesterwerk 
‘the Division Bell’ uit 1994 wel, met het hallucinerende 
hamertje op de grote klokkentoren. Richard Wright 
schreef het grootste deel van dat album. Gelukkig was er 
nog zat experimenteel materiaal over uit die periode, en 
er was ook nog wat op de plank blijven liggen sinds 
1963. Met elkaar, maar zonder Richard Wright dus zijn 
de heren de studio ingedoken om uiteindelijk op 10 
november met het prachtige eerbetoon ‘The endless 
river’ te komen. Prachtig is eigenlijk een soort 
onbeduidend woord, zo bijzonder is het geworden. De 
eerste keer dat ik de cd opzette wist ik nog niet goed wat 
ik er mee moest. Het was onduidelijke, onheilspellende 
maar ook geruststellende muziek zonder het kompas 
van de zang van David Gilmour. Een toxische mix van 
The Wall, Dark side of the Moon en de eerste 
soloklanken van David Gilmours soloalbum getiteld 
David Gilmour uit 1978. Na nog een paar keer geluisterd 
te hebben drong het tot mij door dat ik eigenlijk getuige 
was van iets heel intiems. De mannen hebben muziek 
gemaakt rond een paar ijle tonen die Richard heeft 
gespeeld met zijn dronken harses op het orgel van een 
prachtige kerk in Londen dan heb je echt van iemand 
gehouden als je dusdanig bereid bent om je eigen 
gevierde ego opzij te zetten. Wanneer je naar de cd 
luistert dan hoor je iets terug van de onbevangenheid 
van die jonge kerels begin jaren 60 die gekke dingen 
bedachten op een van de eerste synthesizers door met 
kabeltjes draaien tijdens opnames om een uniek geluid 
te produceren. Het lukt ook bijna niet om zonder 
melancholie deze muziek te beluisteren. Tegelijkertijd 
hoor je dat de tijd is verder gegaan en dat er vooruitgang 
is geboekt door de heren, zowel in hun persoonlijkheid 

als technisch in hun muzikale mogelijkheden. Dus de 
gitaarloopjes zijn gladder, de donderende pauken wat 
geciviliseerder maar de boodschap is onveranderd, laat 
je niet in slaap sukkelen, blijf kritisch, wees dissident 
wanneer je ethos dit van je vraagt, en ga niet opzij 
wanneer je dat niet wilt. 
  
Natuurlijk is het zo dat ik niet alleen maar een 
muziekrecensie kan schrijven, dit is immers een 
schaakblad. (al zit het beloningsdeel van de hersenen die 
geactiveerd wordt bij het horen van mooie muziek zeer 
dicht bij het beloningsdeel dat geprikkeld wordt bij een 
verrukkelijke overwinning op het bord met 64 velden).  
  
Ik heb weer plezier in het schaken, en dat is fijn. Het lukt 
echter nog niet om goed te spelen. Eigenlijk speel ik 
ronduit slecht. Maar dat geeft niet, het past bij mijn 
nieuwe benadering van het spel. Namelijk als spel en 
niet als karwats om mezelf keer op keer mee te pijnigen.  
U bent al enige jaren getuige van mijn desperate 
zoektocht naar plezier in het schaken, verbetering van 
techniek, emotionele balans, het creëren van 
psychologisch voordeel, analyseren van eigen gedrag en 
dat van anderen, maar het heeft nog maar mondjesmaat  
geleid tot verbetering. Nu zou je kunnen zeggen ‘the 
chase is better than the catch’ en als je genoeg eten hebt 
zoals wij allemaal dan klopt dat ook. Het zoeken van 
verbeteringen in het spel en bovengenoemde zaken is 
natuurlijk een metafoor voor het verbeteren van de 
kwaliteit van leven. Voor mijn leven in dit geval. De cd 
van Pink Floyd is in die zin ook exemplarisch voor mijn 
zoektocht en in die zin een warme ‘rastplatz’ langs de 
snelweg met een goed toilet en verrassend goede koffie.  
Ik heb de afspraak met mijzelf gemaakt dat ik een aantal 
zaken van het leven weer als een kind zou willen 
benaderen omdat ik het ook weer als een kind wil 
beleven. Ik heb getracht met mijn vorige verhaal over 
tijd een voorzet hier voor te geven. Het zou inderdaad 
kunnen dat het onderdeel is van mijn zoveelste  

De analyse is altijd achteraf, als het spektakel geweest is en de kruitdampen zijn opgetrokken. De analyse is koud, klinisch en 

feitelijk en neemt meedogenloos onder de loep waar het beter kon. Deze column gaat over het schaakproces,  de warme ana-

lyse van geest en de merkwaardige oog-handcoördinatie die nimmer werkelijk gecontroleerd lijkt te kunnen worden. 
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midlifecrisis, maar sinds ik heb besloten dat uitstel van 
oordeel leidt tot vrijheid vind ik daar ook niks meer van. 
Als ik alleen maar nadenk en probeer om rationeel te 
bepalen wat bij wat hoort in welk vakje verveel ik mij op 
den duur kapot. Momenteel ben ik met teveel serieuze 
zaken bezig, ik ben aan het afstuderen middels een 
onderzoek, ik ben een serieuze manager in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie, ik ga verantwoord met geld om, ben 
lief tegen mijn partner, vraag vaak hoe het met haar 
gaat, ik fiets op racefiets en mountainbike om jong en 
vitaal te blijven, enz. Uiteindelijk ben ik dus bezig met 
ordening en uitstel van verval. Mijn fietsen hangen vol 
computers die hartslag, cadans, verbruikte calorieën en 
snelheid meten, maar ook beginnen ze te krijsen zodra ik 
van de vooraf geprogrammeerde route afwijk. Ik wijk 
momenteel iets te weinig af van de vooraf 
geprogrammeerde route in het leven. Vandaag ben ik in 
Driebergen bij Zeist. Op sinterklaasweekend met mijn 
schoonfamilie. Ik heb mijn mountainbike meegenomen 
en ben vanmorgen in mijn eentje de Driebergen route 
gaan fietsen. Er is hier een club die die route uit heeft 
gezet en onderhoudt de track. Het was magnifiek, 
werkelijk fantastisch om te rijden. Gekke dingen hebben 
ze bedacht op de track van 24 km die perfect blenden 
met de prachtige natuur hier. Alleen maar steile 
klimmetjes en razendsnelle afdalingen met balken in het 
midden of mul zand. 
Ik fietste hem voor de eerste keer dus het was een grote 
verrassing wat ik tegen zou komen. Ik kwam bordjes 
tegen met de tekst: pas op, drop. En drop is dan niet een 
waarschuwing voor uitglijden over een taaie zwarte 
substantie maar een miniafgrond van een halve meter 
waar je met je fiets van afspringt en je weg vervolgt.  Ik 
heb twee uur met een grijns van oor tot oor gereden, en 
mijn hartslagmeter alleen gebruikt om af en toe te kijken 
of het nog binnen de marges van verstandigheid viel 
voor wat betreft inspanning op mijn leeftijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En dat viel het de hele tijd met een gemiddelde van 165. 
Volledig kunnen beleven, zonder ergens iets van te 
vinden, dus inderdaad, om nog even te refereren aan 
mijn vorige column ik had het eeuwige leven gedurende 
deze tocht, want ik was opgeslokt, kende geen angst, 
alleen maar spel met zand, fiets, hartslag, longinhoud, 
suikerspiegel en snelheid. Ik kwam twee 
schapenhoeders tegen met een enorme kudde schapen 
en twee honden, andere fietsers haalden mij soms in 
met hartelijke dank, steeds op tijd was er een recht 
stukje om even op adem te komen, het was werkelijk 
een soort droom. Het heeft alleen maar zin om te 
schrijven en te filosoferen over tijd, beleving van tijd en 
activiteit wanneer je het daadwerkelijk beleeft. En ik heb 
dus afgesproken dat ik dat zoveel mogelijk wil doen.  
  
En ik hoor hoe erg de bandleden het vinden dat hun 
muzikale maatje ‘the endless river’ is opgevaren, en ze 
zijn bereid om hun verdriet te delen met de wereld 
middels een magistrale cd die onbegrijpelijk is omdat het 
volledig gevoed is door emotie en beleving waarbij ze 
hun techniek als instrument hebben kunnen inzetten, 
louter om het om te zetten in taal. Dus ik wil leiden in 
plaats van managen, onderzoeken hoe we dingen beter 
kunnen doen i.p.v. obligaat afstuderen, plezier hebben 
aan het schaakbord i.p.v. vol verkramping rampspoed en 
malheur voorkomen en een hekel krijgen aan mezelf, ik 
wil fietsen in plaats van statistische data verzamelen, 
geld uitgeven als middel om te kunnen doen wat mij 
vervult van passie en vuur, en ik wil oprecht zijn tegen 
mijn partner, welke emotie daar dan ook bij hoort. Dat 
wil ik, heel graag zelfs, nu nog kijken hoe ik dat samen 
met anderen doen. Moeten we even iets dieper op in 
gaan de volgende aflevering van dit onvolprezen blad. 
marcobraam@hotmail.com  
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Met veel plezier stel ik u voor aan een nieuwe en 
meteen ook een heel bijzondere adverteerder  
in ons clubblad. Want zo mag het Gilde 
Stadswandelingen Arnhem als adverteerder tussen de  
vele winkeliers zeker worden genoemd. Prachtig dat zij 
op deze wijze via ons clubblad ASV- 
Nieuws hun wandelingen door de stad Arnhem onder de 
aandacht brengen. Daar waar ASV  
natuurlijk een rijke historie kent weten de gidsen van het 
gilde aan de vele belangstellenden  
tijdens de wandelingen alles over de historie van de stad 
Arnhem te vertellen. 
 
De Stichting Gilde Stadswandeling Arnhem is 
aangesloten bij de overkoepelende  
Stichting "Gilde Nederland". De leden zijn 
vrijwilligers van 50 jaar en ouder, geboren  
of opgegroeid in (de omgeving van) Arnhem. 
Zij willen vanuit hun (oude) beroep of  
belangstelling met enthousiasme mensen 
rondleiden door Arnhem en met liefde voor 
de stad  
hun historisch verhaal doen. 
 
De gidsen van de Stichting Gilde 
Stadswandeling Arnhem nemen u graag mee 
op één van de  
vele wandelingen door de stad Arnhem om u 
kennis te laten maken met de geschiedenis, 
de  
architectuur en allerhande verrassende 
verhalen. U heeft keus uit vele wandelingen. 
Natuurlijk  
het centrum waarover heel veel te vertellen 
valt zeker door de operatie Market Garden  
maar ook een wandeling door de fraaie 
singels in het centrum is zeer de moeite 
waard. Ook  
worden verschillende wijken bezocht zoals 
de Transvaalbuurt, de Geitenkamp, 
Klarendal,  
Spijkerkwartier etc. Kortom, er is gewoon 
zoveel moois te zien in Arnhem. Dat alles laat 
het  
Gilde u meebeleven. Gewoon een keer doen 
dus!! 
 
Gedurende de zomermaanden vinden deze wandelingen 
vier maal per week plaats op vaste  

tijden. Voorts worden het hele jaar door rondleidingen 
verzorgd door de middeleeuwse  
Historische Kelders onder diverse panden in de 
Rijnstraat. 
 
Daarnaast kunnen groepen op aanvraag het hele jaar 
door bij het Gilde terecht voor een  
wandeling. Ook is er maatwerk mogelijk voor groepen. 
Wandelingen kunnen hiervoor worden  
aangeboden die helemaal naar de wensen ingericht 
worden. 

 
Meer over het gilde kunt u vinden op de site 
www.wandeleninarnhem.nl. 

Nog een voorstelronde 
Ruud Wille 
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We zijn op een derde van de competitie. De eerste 
tekening is dus te zien in de standen. Ook de 
bekercompetitie draait op volle toeren en ook daar zijn 
spaanders gevallen. De rapidcompetitie lijkt na twee 
speelavonden al beslist. Kortom: er is weer veel gebeurd 
op de clubavonden. 
  
Wat in ieder geval een mooie ontwikkeling is, is de sterk 
toegenomen deelname aan de interne competitie. In de 
eerste elf ronden hebben gemiddeld ruim 48 spelers per 
ronde intern gespeeld. Dar is ruim acht meer dan in het 
afgelopen seizoen en ruim zeven meer dan het seizoen 
met het hoogste gemiddelde over het hele seizoen uit 
2011-2012. Het hoogste aantal spelers is dit seizoen 58. 
Daarmee is het record van de tweede clubavond van 
2009-2010 – 60 spelers – nog niet geëvenaard. En dan 
heb ik het over de laatste 15 seizoenen. In het grijze 
verleden toen ASV nog in de Heidemij speelden, was dat 
aantal nog veel groter. Dat was midden jaren tachtig met 
een wekelijkse opkomst die de 70 schakers benaderden.  
Een mooie uitdaging om dat opnieuw te bereiken. 
  
Dan wordt het tijd voor de rangen en standen. In de 
standen zijn alle spelers opgenomen die tenminste één  

interne partij hebben gespeeld. Dus spelers die alleen in 
de teams spelen, vind je niet terug in de ranglijsten. 
  
Groep A 
Peter Boel heeft vooralsnog een enorme afstand 
genomen op de concurrentie. Met dit verschil moet je je 
zelfs afvragen of er nog wel sprake is van concurrentie. 
Zou de competitie eind december al zijn beslist? In 
tenminste 18 partijen (25 is immers de ondergrens voor 
het eindklassement) kan nog een hoop misgaan. Peter 
Boel wekt echter niet de indruk dat  er dit seizoen veel 
zal misgaan. Regerend kampioen Frank Schleipfenbauer 
piekt echter altijd in de tweede helft van het seizoen en 
te verwachten is, dat Frank zijn titel niet zonder strijd 
prijs zal willen geven. Verder staan veel bekende namen 
hoog in het klassement. Eric Langedijk heeft zich als 
nieuwkomer bij ASV daar aardig tussen gedringen. Knap! 
Het is ook mooi dat Pieter Verhoef de top tien nadert. 
Onze youngster staat zelfs al boven eerste teamspeler 
Dirk Hoogland. Opmerkelijk is de lage klassering van 
Siert Huizinga, die in zijn team ASV 5 op 3 uit 3 staat, 
maar in de interne veel mis ziet gaan. Zijn teamgenoten 
zijn echter blij dat het zo is en niet andersom. 

Interne competitie 
Erik Wille 
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Groep B 
Wat leuk om onze trainingscoördinator Nico 
Schoenmakers op de eerste plaats te zien. Hopelijk 
stimuleert het hem nog regelmatiger te verschijnen op 
de clubavond. Grootste kans op de titel lijkt echter Ron 
Brachten te hebben. Met 6 uit 6 heeft de kopman van 
ASV 8 een geweldige serie neergezet. Er staan meer 
spelers op mooie scores.  
 

Er staan weer veel bekende namen tussen. Gelet op 
hun score zouden net als Nico ook Hedser Dijkstra en 
Tijs van Dijk vaker moeten spelen. Harold Boom, 
Jacques Boonstra, Albert Marks en Rob van Belle zullen 
zonder twijfel ook tot het eind meedoen om de 
topklasseringen. De enige manier om bovenin te 
blijven, is echter veel spelen. En dan snijdt het mes aan 
twee kanten, want dan gaat de opkomst ook over de 60 
heen.  
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Groep C 
Aan de kop van de ranglijst zien we nieuwkomer Ben van 
den Anker en de net van vakantie teruggekeerde Kazem 
Mollahosseini. Zij zullen nog moeten bewijzen ook na 
meer partijen bij de besten te horen. Quirine Naber 
bewijst dat wekelijks. Zo won zelfs bij haar 
promotieklassedebuut in ASV 4. Haar grote kracht in de 
interne competitie is dat ze weinig verliest. Tegenover  
dit jonge talent staat de haast net zo goed presterende  

routinier Ko Kooman. Hij is waarschijnlijk de grootste 
concurrent van Quirine. Nog maar kort na zijn terugkeer 
bij ASV meldt ook Frans Veerman zich al weer bij de 
besten. De eind vorig seizoen als kersverse vader wat 
minder goed scorende Nedzat Sulejmani is weer 
helemaal terug. Een bijzonder woord van waardering 
verdienen onze 90-plussers Henk Kelderman (98 jaar) en 
Bob Hartogh Heijs (91 jaar). ASV mag zich rijk prijzen dat 
zij nog wekelijks hun partijtje meespelen. 
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Bekercompetitie 
In de Kroongroep zit de eerste ronde er bijna op. Het 
aantal verrassingen bleef beperkt. Bekerfinalist van het 
afgelopen seizoen, Anne Paul Taal, gaat dat kunststukje 
dit seizoen niet herhalen. Erik Wille versperde hem de 
weg. De andere spelers uit onze hogere teams maakten 
geen fouten. In de Bekergroep sloeg Wisse Witmans 
opnieuw toe. Ons jeugdlid versloeg in de tweede ronde 
Hans Derendorp. Meer succes was er nog niet voor onze 
jeugd. Bryan Hieltjes werd namelijk uitgeschakeld door 
Gerrie Arends. Quirine Naber leeft nog wel. Zij deelde 
het punt met Jan Vermeer en gaat op herhaling. Ron 
Brachten is in topvorm en dat moest ook Danny 
Hageman ervaren in de bekerstrijd. Hij zou met Tijs van 
Dijk weleens de grootste kanshebber voor een 
finaleplaats kunnen zijn.  
 
Rapidcompetitie 
Patrick van Waardenburg, Rob Huberts, Robbie 
Gerhardus, Dirk Hoogland, Barth Plomp, Wouter van 
Rijn, John Sloots en Siert Huizinga deden het niet. Dus  
blijft de vraag: Wie stopt Otto Wilgenhof? Otto gaat 
namelijk met 8 uit 8 aan de leiding in de rapidcompetitie 
en hij staat nu al twee punten voor op Barth Plomp. Met 
Dirk Hoogland, Wouter van Rijn en verrassend Xadya van 
Bruxvoort op 5½ punt is de kopgroep genoemd. 

Stijgen en dalen 
Het is niet verrassend dat we bij de stijgers namen 
terugzien, die we eerder in dit artikel al noemden. 
Quirine Naber heeft met 8½ uit 12 natuurlijk een 
geweldige score. Peter Boel doet het procentueel nog 
veel beter. Het ziet er naar uit dat het dit jaar een 
spannende strijd zal worden om de pen voor de snelste 
ELO-stijger. 
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Waar kwamen deze punten vandaan? Daarvoor hebben 
we het lijstje met de onderste tien. 
 
Niet getreurd! Het seizoen is nog lang en voor je het 
weet sta je weer in de bovenste tien. 

Tot zover de ranglijsten van 2014. In 2015 gaan de 
beslissingen vallen en daarover komen nog vier 
berichten. Verder rest mij: graag tot donderdag! 

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

6828 BS  - Arnhem www.loewegalleryarnhem.nl – verkoop@loewegalleryarnhem.nl 

http://www.loewegalleryarnhem.nl
mailto:verkoop@loewegalleryarnhem.nl
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Dit jaar werden de NAVO-kampioenschappen voor het 
eerst aan de andere kant van de Atlantische Oceaan 
gehouden. Canada was gastheer voor het 25e 
kampioenschap. Van 8 tot en met 12 september werd er 
in Quebec City gestreden door 14 teams, waaronder 2 
Canadese teams en 2 NAVO-teams. De NAVO-teams 
bestonden uit een mix van spelers uit verschillende 
landen die veelal een andere positie bekleedden dan de 
spelers die voor hun eigen land speelden; dan gaat het 
voornamelijk om teamcaptains of zoals bij ons Harm-
Theo Wagenaar die secretaris is van het NAVO-
schaaktoernooi. Tot voor een paar jaar geleden speelde 
brigade-generaal buiten dienst Hendrik Steffers mee 
voor dat team. Hij was tot op hoge leeftijd nog voorzitter 
van dit schaakgebeuren. 
  
Ons team bestond uit 6 spelers. Harm-Theo speelde dus 
mee voor het NAVO-team. Op één speler na (Erik Kruit 
wilde er met zijn partner Joyce een lange vakantie van 
maken) vertrokken we op 5 september naar Montreal. 
Daar aangekomen namen wij de bus richting het 
busstation van Montreal. Mijn vrouw Sue en ik stapten 
een paar haltes eerder uit, omdat wij een hotel geboekt 
hadden in het centrum van Montreal. De rest besloot 
om op het busstation over te stappen en gelijk de bus 
richting Quebec te pakken. Gelukkig was het hotel op 
een paar minuten lopen en konden na het inchecken nog 
even de stad in. Het was inmiddels donker geworden en 
liepen via de drukke winkelstraat naar Chinatown om 
iets te eten. Het was gelijk onze eerste kennismaking 
met het betalen; de prijzen zijn in Canada allemaal 
exclusief 15% btw! Dus als je eerst denkt dat het 
allemaal wel goedkoop is, kom je toch nog bedrogen uit. 
Niet dat Canada nou zo duur is, maar ook zeker niet 
goedkoop. 
  
De volgende ochtend weer vroeg op, zodat we de hele 
dag konden gebruiken om de stad bij daglicht te 
bewonderen. Helaas zat het weer niet echt mee en 
regende het bijna de hele dag. We pakten de metro en 
bus richting Mont Royal, een hooggelegen plek vanwaar 
we een prachtig uitzicht hadden over de stad. Na wat 
foto’s gemaakt te hebben gingen we weer terug richting 
centrum om een wandeling te maken door Vieux-
Montréal, het oude stadscentrum. Het leek mij wel leuk 
om langs de Saint Lawrence River (Fleuve Saint-Laurent) 
te lopen. Deze rivier verbindt de Grote Meren met de 
Atlantische Oceaan. Ik had een gezellige promenade 
verwacht met veel eetgelegenheden, zoals je die ook 

bijvoorbeeld in Emmerich of Keulen ziet langs de Rijn. De 
werkelijkheid viel een beetje tegen; een kleine haven en 
geen eetcafés te bekennen. Het sombere weer maakte 
de uitstraling er niet mooier op. We bleven de rivier nog 
wel een tijdje volgen langs het centrum, maar besloten 
op een gegeven moment toch het centrum zelf in te 
gaan. Dus of het verderop nog iets zou zijn worden 
weten we niet, maar ik denk het niet aangezien we al 
het centrum voorbij dreigden te lopen. In het centrum 
moesten we natuurlijk ook even de Basilique Notre 
Dame de Montréal bekijken. Dan heb ik die naast de 
Notre Dame in Parijs ‘m ook hier gezien! Wist je dat 
Montreal na Parijs, Kinshasa en Abdijan de grootste stad 
is waar Frans gesproken wordt?  
 
 

NAVO-kampioenschap in Canada 
Wouter van Rijn 

 

 

Tandartspraktijk Souren 
Voor de beste aandacht  

en zorg voor uw gebit!! 
De la Reijstraat 11 

6814 HD Arnhem 

Tel. 026-4455824 

www.tandartspraktijksouren.nl 

http://WWW.tandartspraktijksouren.nl
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We begonnen al aardig nat te worden van de regen. Ook 
onze honger vertelde ons dat we nu echt naar binnen 
moesten om ergens te schuilen en wat te eten. We 
stapten op de metro en gingen naar Gare Centrale waar 
we alvast wat informatie wilden hebben over een 
eventuele bus- of treinreis naar Quebec City. Het bleek 
echt alleen een treinstation te zijn gezien de pro-
treinistische antwoorden die we kregen bij de balie. “De 
trein is veel beter, want daar kun je relaxed zitten en een 
bar waar je wat kunt eten en drinken, er is bovendien 
een toilet aan boord bla bla bla”, waren de argumenten 
van deze beste medewerker. Qua prijs was het net iets 
duurder dan met de bus, dus we bedankten de man 
vriendelijk voor de informatie en gingen ergens wat eten 
in het grote ondergrondse winkelcentrum. Na het eten 
zijn we naar het busstation Berri-Uqam gegaan, waar 
onze collega-schakers gister al de bus hadden gepakt. 
Daar kochten we alvast de bustickets, zodat we ons daar 
de dag er na geen zorgen meer over hoefden te maken. 
Inmiddels was het alweer halverwege de middag en 
hadden we nog een uurtje of 3 om op de hoofdstraat 
van Montreal, Rue Sainte-Catherine de (ondergrondse) 
winkels te bekijken tot deze zouden sluiten. Sue was 
weer in haar element en ik zocht maar een Starbucks op 
om de tijd door te komen. Aan het eind van de middag 
liepen we weer naar ons hotel, één van de zijstraten vlak 
in de buurt. 
  
De dag erna stonden we 
vroeg op om de bus te 
nemen. Het was een rit van 
ongeveer 3 uur en we 
wilden nog graag bij de 
rondleiding zijn die gegeven 
werd op het 
kazernecomplex ‘La 
Citadelle de Quebéc ’. Op 
het busstation aangekomen 
namen we voor het laatste 
stukje de taxi naar dit 
complex. Voor de ingang 
werden we afgezet en wij 
zeiden tegen iemand daar 
dat we voor het schaken 
kwamen en of iemand ons 
naar het juiste gebouw kon 
begeleiden. Terwijl we aan 
het praten waren reed de 
taxichauffeur ineens weg. 
‘Wat gaat die nou doen’, 
dacht ik. Gaat hij nou 
verderop parkeren of wil hij 
nou al wegrijden met onze 

koffers er nog in? Voor de zekerheid rende ik al 
gebarenmakend achter de taxi aan en gelukkig stopte 
hij. Bleek dat hij echt vergeten was dat onze bagage er 
nog in zat…. 
 

Gelukkig bleef een slechte start van de week bespaard 
en werden we naar de speelhal gebracht. Waarom daar 
naar toe weet ik niet, misschien wist hij niet welk 
gebouw we moesten zijn. In de speelzaal kwam ik arbiter 
Luc Cornet tegen. Hij is al zolang ik hem ken de arbiter 
voor dit jaarlijkse evenement. Ik vroeg ooit eens aan 
hem of hij Luc Palmans kent, de arbiter in het 
oplosschaken. Het bleek dat hij hem niet alleen kent, 
maar dat ze ook nog voor dezelfde vereniging spelen! 
Enfin, Luc bracht mij eerst nog naar het verkeerde 
gebouw, maar kreeg daar te horen dat Sue en ik in het 
andere gebouw zaten. Kan gebeuren. Maar een echte 
heer als hij is, nam hij wel één van de koffers zodat Sue 
die niet hoefde mee te torsen. Eindelijk konden we dan 
de koffers uitstallen op onze kamer en kwamen we onze 
captain Ard tegen op de gang. Hij vertelde dat iedereen 
van ons team behalve Jan Cheung & Jan Smit in dit 
gebouw verbleven. Jan & en Jan zaten in het gebouw 
waar wij zojuist door Luc werden afgezet. Nog geen half 
uur na onze aankomst arriveerden ook Erik en Joyce. Zij 
hadden zoals eerder gezegd een langere vakantie 
gepland en hadden er al een week opzitten. 

  
Toen was het dus tijd voor 
de rondleiding. We werden 
in een aantal groepen 
opgesplitst. Wij begonnen 
met een 
geschiedenisverhaal in een 
soort bunker. Daarna liepen 
we wat rond op het 
complex met mooi uitzicht 
op de rivier. We deden nog 
een generaalsgebouw aan 
wat er behoorlijk antiek en 
sfeervol uitzag. Eén van de 
kamers leek qua inrichting 
en sfeer wel op de 
woonkamer van mijn oma. 
Als afsluiting was er nog 
een bezoekje aan het 
Musée Royal 22e regiment. 
Een museum binnen het 
complex waar ze ook nog 
een souvenirswinkeltje 
hadden. 
 
De rest van de dag kon  
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besteed worden naar vrije keuze. Er was een 
officiersmess waar gedronken kon worden en waar er 
beschikking was over wifi. Tegenwoordig lijkt wifi toch 
wel het meest noodzakelijke voor iedereen. Je zit in de 
trein, restaurant of waar dan ook en je ziet iedereen met 
zijn mobieltje spelen. Om dit enigszins tegen te gaan 
hadden ze het zo gedaan dat er regelmatig op een 
andere plek slechts gebruik kon worden gemaakt van 
wifi en niet op het gehele terrein. Dat was tenminste 
zoals ik het begrepen had. Deze middag reikten we ook 
de teamshirts uit aan onze teamgenoten. Sue had deze 
shirts in Thailand laten maken voor een habbekrats. Het 
waren mooie, kwalitatief goede shirts voor slechts een 
paar euro de man (en vrouw). 
  
Deze avond kon er gegeten worden in de kantine. 
Iedereen stond ik de rij met zijn of haar bordje en het 
eten werd opgeschept. Keus uit slechts twee 
verschillende gerechten, maar zeker niet verkeerd!  ’s 
Avonds nog even de officiersmess in voor de 
teambuilding zullen we maar zeggen. Harm-Theo had 
zijn laptop al bij zich en leek nog wat voorbereidende 
werkzaamheden te verrichten. Het was reuzegezellig, 
maar na enkele flinke teambuildings gedronken te 
hebben vonden we het wel weer genoeg en gingen we 
toch maar redelijk bijtijds naar de kamer, omdat we de 
dag erna weer vroeg uit moest worden. 
 
Maandagochtend vond namelijk, zoals altijd bij dit 
evenement, de openingsceremonie plaats. De militairen 
droegen hun militaire tenue en de burgers trokken ook 
hun beste kleren aan. Eerst de fotosessie. Als eerste 
werd er een foto gemaakt van alle deelnemers plus 
eventuele partners, daarna gingen de deelnemende 
landen afzonderlijk op de foto. Terugkerende gast op al 
die foto’s was de mascotte van het 22e Régiment de 
Citadelle de Quebéc : de geit! Op internet zijn daar ook 
leuke plaatjes en wat meer uitleg over te vinden. Na de 
fotoshoot gingen we naar de appèlplaats. Voor elk land 
werd er iemand aangewezen om de vlag te mogen 
dragen. Bij de Olympische Spelen wil iedereen dolgraag 
die eer toegekend krijgen. Toen de teamcaptain aan ons 
vroeg wie dat wilde doen werd het angstvallig stil. 
Niemand die enthousiast naar voren stapte en die vlag 
opeiste. Uiteindelijk vond Tonnie zich bereid deze klus 
op zich te nemen. Dat moest voor deze stoere 
bodybuilder van de landmacht toch geen probleem zijn. 
Nadat we allemaal op onze plaats stonden en de 
vervanger van de generaal zijn mooie woorden uitsprak 
kwam er een fanfarekorps binnenmarcheren. Deze 
mannen zagen er uit als bobbies, zoals we ze in Engeland 
kennen. Of die in Canada ook nog een bepaalde naam 
hebben weet ik niet. Anyway, na afloop van dit concert 

losten deze soldaten ook nog een paar oorverdovende 
schoten. Dat was even schrikken, ook de tweede en 
derde keer toen ik er op voorbereid was. 
  
Die middag begonnen we waarvoor we hier eigenlijk 
waren gekomen, het schaaktoernooi. Het toernooi 
wordt al jarenlang gespeeld volgens een standaard 
concept: zondag de ontvangst van de teams, 
maandagochtend de openingsceremonie en de 
fotosessie. Tot zover had ik het allemaal al beschreven. 
Maandagmiddag wordt de eerste ronde gespeeld, 
dinsdagochtend- en middag een ronde. Op woensdag 
staat er na de ochtendronde een excursie gepland. Op 
donderdag worden er weer twee ronden gespeeld. 
Vrijdagochtend de zevende en tevens laatste ronde. In 
de middag wordt er een snelschaaktoernooitje 
georganiseerd (wat ook meetelt voor de FIDE-rating!) en 
in de avond is er de sluitingsceremonie en het 
gezamenlijke diner. 
  
Ik was als zevende geplaatst van de 74 spelers. 
Huizenhoog favoriet was de Duitse IM Lorenz Drabke. 
Met zijn rating van 2458 zat hij al zo’n 150 elopunten 
boven de nummer 2. Hij maakte zijn ratingstatus waar, 
maar hij moest de eerste plaats wel delen met de 
verrassend sterk spelende Pool Dariusz Sycz. Het 
landenklassement ging zoals vaker tussen de Duiters, de 
Polen en de Denen. De eindstand was ongeveer dezelfde 
als ik net beschreef, alleen kwamen de Amerikanen nog 
de bronzen medaille voor de Deense neuzen wegkapen. 
Nederland bivakkeerde het hele toernooi zo’n beetje in 
de middenmoot en de zevende plek van de 14 teams 
was dan ook een logische klassering. 
  
Mijn toernooi begon goed met 2 uit 2. Ik speelde het 
hele toernooi tegen spelers die toch een behoorlijk 
lagere rating hadden. Vijf van hen hadden tussen de 
2030 en 2090, de andere twee hadden een rating tussen 
de 1800 en 1900. Mijn score van 4,5/7 leek daardoor 
nog mee te vallen. Een TPR van een kleine honderd 
punten onder mijn rating en een onderscore van 
ongeveer 0,75 leken de schade te beperken, maar 2 van 
mijn tegenstanders waar ik van gewonnen had, hadden 
geen FIDE-rating en met de nieuwe verhoogde K-factor 
liep ik toch nog behoorlijk ratingverlies op. Ondanks dat 
was ik niet ontevreden over het toernooi. Ik had leuke 
en interessante partijen gespeeld en volgens mij ook van 
een aardig niveau. De twee Poolse tegenstanders die 
van mij wonnen speelden gewoon een goede partij en 
eindigden allebei hoog. Co-winnaar Dariusz Sycz was één 
van hen. Geen van mijn tegenstanders eindigde onder 
de 50% en daardoor eindigde ik op weerstandspunten 
nog hoog. 
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Mijn meest interessante partij was denk ik wel die uit de 
vierde ronde. Ik had de derde ronde verloren en moest 
nu weer aanhaken met de kopgroep door een 
overwinning. Het werd een zware partij waarin mijn 
tegenstander al vroeg een pion offerde. Natuurlijk nam 
ik die aan wetende dat ik wel even passief moest 
verdedigen. Dat lukte, maar mijn tegenstander kreeg 
voldoende compensatie. De computer beoordeelde het 
ook lange tijd als ongeveer gelijk. Op een gegeven 
moment gaf (lees: blunderde) ik een pion terug, maar 
werd daardoor weer juist heel actief. Misschien was het 
achteraf juist wel een goede blunder, omdat ik nu het 
initiatief overnam. Allemaal gezien zullen we maar 
zeggen. De computer vond het iets beter als ik ‘m niet 
weggegeven had. Maar ja computers….die kunnen 
misschien wel sneller rekenen dan ik, maar niet zo diep 
J. 
 
NATO Chess Championship 2014 
Quebec City 
10-09-2014 
Ronde 4 
 
Bielawski, M (2045) - Van Rijn, W (2210) 0-1 
 
1.d4 c5 2.Pf3 cxd4 3.Pxd4 Pf6 4.g3 d5 5.Lg2 e5 6.Pb3 
Pc6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.c4!? Na deze zet waardeert de computer het als 
ongeveer +0,5 voor mij. 7…  dxc4. Na deze zet echter 
niet meer. Nu is het alweer bijna gelijk. De voorkeur was 
7…Lb4+ of 7…d4. Maar ja in mijn evaluaties heb ik 
gewoon een pion gewonnen die ik zo hardnekkig 
mogelijk probeer te verdedigen. Knappe jongen die ‘m 
terugkrijgt! 
 
8.Lxc6+ bxc6 9.Dxd8+ Kxd8 10.Pa5 Lb4+ 11.Ld2 Lxa5 
12.Lxa5+ Kd7 13.Pd2 La6 14.Pf3 Ke6 15.Pg5+ Ke7 
16.Lb4+ Ke8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ok, ik geef toe, het is even behelpen. Ik had liever mijn 
toren van h8 op d8 staan, een gezonde pionnenstructuur 
en nog rokademogelijkheden, maar hé, ik sta een pion 
voor. 
  
17.Ld6 Pd7 18.O-O-O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voel je ‘m al aankomen? Ik ga die loper opsluiten! 
  
c5 19.Td2 Tc8 20.Thd1 Lb5 21.f4 f6 22.Pe6 Kf7 23.Pc7 
Lc6 24.Pd5 Lxd5 25.Txd5 
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25…Ke6?! Volgens Houdini was slaan op f4 beter. Nu 
wint wit een pion terug. Ik zag dit pas vlak nadat ik mijn 
zet gedaan had. Na een beetje doorrekenen was het 
eigenlijk niet zo erg en zo kreeg ik ineens een actieve 
koning. Vergelijk het met de koning van 10 zetten 
geleden uit diagram 2! 
  
26.Lxe5 Pb6 27.Td6+ Kf5 28.Lc3 The8 29.T1d2 Kg4 30.a4 
Te7 31.a5 Pa4 32.Td7 Tce8 33.a6 Pb6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34.Tb7? Geeft zonder reden een pion weg. Mijn plan 
was om met de koning naar h3 te gaan en daar de boel 
onder druk te zetten. Deze pion winnen is altijd 
meegenomen, maar het is nog steeds niet makkelijk. 

 Txb7 35.axb7 Tb8 36.e4 Txb7 37.e5 fxe5 38.Lxe5 Kh3 
39.Kc2 Pa4 40.Tf2 g6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.f5? En nog een pion. Als wit gewoon iets als 41. Te2 
speelt dan is het nog maar de vraag hoe ik verder kom. 
Ik was in elk geval Td7 van plan en dan kijken of ik nog 
iets heb. Ondanks 2 pionnen meer is het nog steeds 
maar +0,4 voor mij. Komt natuurlijk vooral door mijn 
geïsoleerde dubbelpion, daar kan ik weinig mee 
aanvangen. 
 
gxf5 42.Txf5 Kxh2 43.g4+ Kg2 44.Th5 Kf3 45.Th4 Ke4 
46.Lf6 Pb6 47.g5+ Kf5 48.Th1 Pd5 49.Ld8 Td7 50.La5 
Kxg5 
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Zelfs met 3 pionnen meer slechts +1,3 en nog steeds niet 
heel makkelijk gewonnen. 
  
51.Ld2+ Kg4 52.Th6 Pb4+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53.Kc3. Volgens de computer een blunder omdat je een 
stuk verliest. Toch lijkt me dit praktisch gezien de beste 
zet, omdat 53. Kc1 of 53. Kd1 alleen maar wachten is op 
de genadeklap.  
Td3+ 54.Kxc4 Txd2 55.Txh7 Txb2 56.Kxc5 (56. Txa7 Tc2+ 
57. Kb3 Tc1 zal ongetwijfeld ook verliezen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56…a6! De enige zet die groot voordeel behoudt. Na 
56…a5 57. Kb5 Ta2 58. Ta7 heeft wit zijn doel bereikt: de 
laatste zwarte pion kan in het doosje en de vrede kan, na 
nog even wat proberen, getekend worden. 
  
57.Kc4 Pc6 58.Th6 Pb8. Studieachtige manoeuvre, maar 
58…a5 was ook gewoon goed geweest. Maar ja je kent 
het, veel publiek er om heen, dus je wil er wel een 
showtje van maken. De rest is niet zo heel moeilijk meer. 
  
59.Tf6 Kg5 60.Tf3 a5 61.Ta3 Pc6 62.Kc5 Tc2+ 63.Kb5 Kf4 
64.Ka4 Ke4 65.Th3 Kd5 66.Th5+ Kc4 67.Th4+ Kc5 68.Kb3 
Tg2 69.Th5+ Kb6 70.Th6 Tg3+ 71.Ka4 Tg4+ 72.Ka3 Te4 
73.Tg6 Kb5 74.Tg5+ Pe5 75.Tg3 Te3+ 76.Txe3 Pc4+ 
77.Ka2 Pxe3 78.Ka3 a4 79.Ka2 Kb4 80.Kb2 Pd5 81.Ka1 
Kb3 82.Kb1 Pb4 83.Ka1 Pc2+ 84.Kb1 a3 0-1 
  
De tegenstand in de laatste ronde was niet geweldig, 
maar het was wel een leuk potje. De hele week heb ik al 
hard moeten zwoegen, dus ik had eindelijk eens een 
dagje rust als het ware. De tegenstander speelde een 
stonewall, maar ik ging er als een mes door zachte 
roomboter doorheen. 
 
NATO Chess Championship 2014 
Quebec City 
12-09-2014 
Ronde 7 
 
Van Rijn, W (2210) - Lambruschini, A (1831) 1-0 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 c6 4.Lf4 f5 5.e3 Pf6 6.Ld3 Lb4 7.h3 
O-O 8.Pf3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8… Ld7? Dit lijkt me nou niet de juiste zet. Nu kan ik 
zwarts goede loper dwingen af te ruilen en op de open b
-lijn spelen die daarop vrijkomt.  
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Beter leek mij om 8…Pbd7 te spelen met het plan een 
keer het paard van f6 naar e4 te spelen en het andere 
paard naar f6. Dat zijn de normale plannen. De loper op 
c8 wordt later dan een keer via d7 en e8 naar 
bijvoorbeeld h5 gespeeld waar die al actiever staat. 
   
9.Db3 Lxc3+ 10.bxc3 Lc8. Zwart heeft nu ook spijt van 
zijn actie. Hoewel er nog niet echt veel aan de hand is, 
kan dit natuurlijk nooit de bedoeling zijn. 
  
11.O-O Kh8 12.Tab1 Tg8. Wat zijn dit voor 
geheimzinnige plannen? Wil hij zich nu echt zelf 
opblazen met g7-g5? 
  
13.cxd5 cxd5 14.c4 h6 15.Tfc1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15… g5. Ja hoor, komt  u maar! Een zelfmoordterrorist 
zou hier jaloers op zijn. 
  
16.Lh2 g4 17.hxg4 Pxg4 18.Lf4 De7 19.cxd5 Dg7 20.Tc7 
Pd7 21.dxe6 Pxf2 22.Le5 1-0 Ai… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vroeg klaar met de partij en zo kon ik nog even relaxen. 
Een teamgenoot van mij was toevallig ook vroeg klaar en 
zo konden we elkaar nog even wat partijen laten zien.  

Toen later ook nog twee andere teamgenoten bij ons 
voegden was het tijd voor een paar potjes 
doorgeefschaak en ‘de verborgen dame’, spellen die ik al 
een tijd niet meer gespeeld heb, maar toch leuk blijven. 
   
In de middag werd er een snelschaaktoernooitje 
gehouden en met het wegvallen van onder andere de 
kampioen in het hoofdtoernooi was ik ineens een 
serieuze titelkandidaat. Ik begon ook goed met 6 uit 7 en 
een gedeelde eerste plaats, twee punten los van een 
grote groep achtervolgers. Medeconcurrent Igor Mestek 
uit Slovenië en ik verloren allebei in ronde 8 waardoor 
het veld in de kopgroep weer helemaal open lag. Na die 
nederlaag haalde ik nog anderhalf uit 2, maar Igor 2 uit 
2, dus was het de laatste partij erop of eronder. Helaas 
verloor ik al snel door een trucje in de opening 
materiaal. Ik speelde tegen beter weten in, maar moest 
uiteindelijk toch capituleren. Rivaal Igor bood ineens 
remise aan in een toreneindspel met een halve minuut 
meer op de klok en 1 of 2 pionnen meer. Ik ging er toch 
vanuit dat hij niet wist wat ik op dat moment had 
gedaan en vond het dus maar vreemd dat hij het niet 
even probeerde. Als ik de laatste ronde gewonnen had, 
was ik volgens mij  winnaar geworden doordat ik de 
meeste weerstandspunten had. Door mijn nederlaag viel 
ik terug naar een vierde plaats, net naast het podium. 
Jammer, want na een stroeve start, begon ik langzaam 
op stoom te komen. Niet stroef qua score, maar qua 
spel, want ik had over geluk niet te klagen. Zo kon een 
tegenstander mat in 1 zet geven, maar raakte helemaal 
de draad kwijt. Een ander gaf ineens een toren weg in 
een stelling met een kwaliteit meer. Tsja,  zo gaan die 
dingen. Het was wel weer een leuk evenement en mijn 
captain stuurde me later nog een paar mooie filmpjes op 
van één van mijn snelschaakpartijen. 
  
Na het snelschaaktoernooi snel omkleden voor het diner 
dat gehouden werd in het parlementsgebouw, niet ver 
lopen van de Citadel. Na wat toespraken van diverse 
mensen, waaronder onze captain over het volgende 
NAVO-kampioenschap dat in Amsterdam gehouden zal 
worden, werd ook de afsluiting van het toernooi officieel 
ingeluid. Er werd nog wat nagepraat, handjes geschud 
en afscheid genomen en toen zat het er echt op. Tegen 
middernacht liepen we terug naar de kazerne en gelijk 
naar bed, want de volgende ochtend zouden we alweer 
vroeg vertrekken naar Montreal. 
 
In Montreal hadden we nog een paar uur de tijd om 
rond te lopen voordat we moesten inchecken op Pierre-
Elliot-Trudeau Airport. We lieten onze koffers achter op 
het busstation en liepen het oude centrum in. Sue en ik 
waren er al een dag geweest, dus we konden een beetje 
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Titel 
Auteur 

We maakten nagenoeg hetzelfde rondje en net zoals op 
onze aankomstdag in Montreal een week eerder 
regende het weer. En in Quebec City hadden we nog wel 
zulk mooi weer! We bezochten een eetgelegenheid in 
een straatje vlakbij de Notre Dame. We sloten de 
vakantie af met het uitgeven van ons laatste Canadese 
papiergeld dat we bij ons hadden aan souvenirs. Sue 
kocht nog wat cadeautjes voor haar collega’s in het 
restaurant waar ze voor werkt en ik kocht nog een leuk t
-shirt waar ik Erik deze week nog mee had gezien. 
 
Op het vliegveld nog even inchecken en dan wachten op 

Met opkomst van 16! schakers  werd zo vlak voor de 
Sinterklaas een gezellig toernooi afgewerkt.  
 
Nieuw was Fred Schonis en voor het eerst dit seizoen 
kwamen ook Albert Marks, Kazim Mollahosseini, 
Rudolphi Meindert en Jan Kisjes.  
Rob Cornips wist zijn koppositie te verstevigen door al 
zijn partijen te winnen. Jan Vermeer, Horst Eder, Ko 
Kooman en Albert Marks scoorden twee punten. Sierd 
Huizinga wist ook drie punten te scoren en nestelde zich 
daarmee in de subtop. Jacco Reiding verloor alleen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het vliegtuig. Net als op de heenweg zaten we net weer 
op het randje van de hoeveelheid bagage die we mee 
mochten nemen. Jan Cheung was minder gelukkig. Hij 
was overbeladen en moest nog aardig wat bijbetalen. De 
terugvlucht nam bijna een uur minder tijd in beslag, dus 
dat ging soepel. Toch een behoorlijke jetlag aan 
overgehouden, want ik was op mijn werk best wel moe 
die week erna. Ik had misschien beter nog een dagje vrij 
kunnen nemen om bij te komen. Al met al was het de 
moeite waard en ik kijk dan ook uit naar de volgende 
kampioenschappen waar wij de gastheer mogen zijn! 
 

tegen Rob Cornips. Walter Manschot, Ben Bergen, 
Robbert Lubbers, Kazem Mollahosseini, Fred Schonis 
behaalden allen een punt. Jan Kisjes heeft blijkbaar goed 
geoefend, want ook hij won al zijn partijen en vestigde 
zich gelijk in de middenmoot. Bertus Teunissen van 
Manen,  Jan Schoemaker, Meindert Rudolphi gingen 
droef naar huis met nul punt. 
De sfeer was weer uitstekend en de koffie was lekker. Er 
kan zelfs soep besteld worden. Volgende ronden vinden 
plaats op: 06 jan; 03 feb; 03 mrt en 07 apr. 

Daglichtschaak: prachtige opkomst 
Jan Vermeer 
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2e ronde OSBO: wat levert het paard offer op? 
Tom Bentvelzen 

Bentvelzen,T. - Kuggeleijn,F.  
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Ld2 Pf6 5.e3 0–0 6.Pf3 Pc6 
7.a3 Lxc3 8.Lxc3 Pe4 9.Le2 Pxc3 10.bxc3 Te8 11.0–0 b6 
12.cxd5 exd5 13.Lb5 Ld7 14.Dc2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pxd4 15.Pxd4 Lxb5 16.Pxb5 a6 17.Pd4 c5 18.Pf3 Ta7 
19.Tfd1 Tae7 20.h3 h6 21.c4 d4 22.exd4 cxd4 23.Txd4  
Dc7 24.Dd3 g6 25.Td1 Dc5 26.Td5 Dc7 27.Td7 Dc5  
28.Txe7 Dxe7 29.Te1 Dd8 30.Dxd8 Txd8 31.Kf1 Td3 

32.Te3 Td1+ 33.Ke2 Tb1 34.Pd2 Ta1 35.Tb3 b5 36.cxb5 
axb5 37.Txb5 Txa3 38.Tb3 Ta6 39.Pe4 Te6 40.Kf3 Kg7 
41.Tb7 g5 42.Td7 Te8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.Txf7+ Kxf7 44.Pd6+ Ke7 45.Pxe8 Kxe8 46.Kg4 Kf7 
47.Kf5 Kg7 48.g3 Kf7 49.f4 gxf4 50.gxf4 h5 51.Kg5 Ke6 
52.f5+ Kf7 53.Kxh5 1–0  
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Gezwijnd 
Peter Boel 

Het gedegradeerde tweede is op papier een van de 
favorieten in de derde klasse E, maar we kenden een 
belabberde seizoensstart. Ikzelf ben tot nog toe de 
uitzondering met 2,5 uit 3, maar toegegeven, in elke 
partij heb ik onkarakteristiek gezwijnd. 
Bij HWP in Haarlem hadden we drie invallers nodig en 
verloren we kansloos. Mijn partij bevatte ook een hikje. 
 
Boel - Lips   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze stelling begon het rekenen – niet zo’n goed 
teken. In plaats van rustig een voordeeltje vast te 
houden met 15.Lg3 deed ik: 
 
15.Pd5!? Pxd5 16.cxd5 e4 17.Pd4!?  
Een pionoffer, waarvoor ik meende geweldige 
compensatie te krijgen. 
17...Lxd5 18.Lb5?!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezien zwarts antwoord was 18.Pb5 beter, bijvoorbeeld 
18...Lb7 19.Dxc7 (19.Lg3!? Pe6 20.Td2 is nog wel 

interessant) 19...La6. Dit vond ik niks vanwege de 
hangende pion op b2, maar 20.Td2! is nog wel een tikje  
beter voor wit.  
Na de tekstzet verdween mijn tegenstander lang in de 
denktank, wat wel prettig is, maar niet als hij daarna met 
een ijzersterke zet komt: 
18...c5!  
Argh. 19.Lxe8 cxd4 20.Dxc8 Txc8 is vreselijk voor wit; zijn 
loper heeft geen goed terugtrekveld, de pionnen op a2 
en b2 hangen, en ...d4-d3 en ...Tc2 komen eraan. Dus 
dan maar proberen ergens compensatie te zoeken voor 
de pion. Volgens Houdini gaat 21.Lb5 d3 22.f3 f5 23.b3 
nog best, maar ik geloof er weinig van. 
Met veel zelfbeheersing speelde ik dus: 
19. Pe2 Lc6 20.Lc4 Db7 21.a3!?  
Objectief misschien niet de beste, maar ik was heel blij 
met deze zet. Wit geeft niks prijs in licht mindere 
stelling. 
21...g5 22.Lg3 Tad8 23.Ld6  
Irriteren. Zwart had hier nog 9 minuten. 
23...Pg6 24.b4?! cxb4?  
Sterk was 24...b5! 25.La2 c4. 
25.axb4 Pe5 26.b5  
Dit was het plan. Wit raakt nu ook nog het loperpaar 
kwijt, maar de druk wordt sterker. 

26...Pxc4 27.Dxc4 Ld7 28.Pd4 Le6 29.Db4! Td7 30.Pc6  
30...a5?!  
30...a6 31.Pe7+ Kh8 (31...Texe7 32.bxa6 Da7 33.Lxe7 
Txe7 34.Td8+ Kh7 35.Dxe4+) 32.bxa6 Dxa6 en er zit 
weinig anders op dan 33.Pc6 met nog steeds wat druk 
op de zwarte stelling. 
31...Ted8 32.Da4 Txd6?? 33.Pxd8  
Niet gezien met nog twee minuutjes op de klok. Zwart 
verliest gewoon een kwaliteit en verder niets. 



December 2014                     ASV-Nieuws 

25 

Köhler - Boel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart heeft goede compensatie voor het (halve) 
pionnetje omdat de witte stukken erg ongelukkig staan. 
Hier zag ik een manier om de witte koning het vrije veld 
in te jagen die heel aantrekkelijk leek, maar toch niet de 
beste kans was: 
27...e5?!  
Met het trucje 27...Lxd5! 28.Lxd5 e5 kon zwart de zaak 
gelijktrekken. 
28.dxe6 Th1+ 29.Kg3 fxe6  
Niet 29...Pe4+?? 30.Txe4 Lxe4 31.e7 en de pion loopt 
door. 
30.Lxe6 Pe4+ 31.Kf4  
Ik was bang voor 31.Kg2! Ta1 32.Lb3 en zwart heeft geen 
nuttig aftrekschaak. Maar daar was veel lef voor nodig, 
en de tekstzet is ook nog goed. 
31...Txh3!? 32.Ld5?  
Wit trapt erin. Zoals Köhler op de website van ENPS 
aangaf had hij kunnen winnen met 32.g5!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32...Pc3!  
Een grappig trucje. Wit moet berusten in eeuwig schaak: 
33.Lxb7 Pe2+ 34.Ke4 Pc3+ 35.Kf4 Pe2+ ½–½ 
 
 

Helaas was ook deze save niet genoeg om een nederlaag 
tegen het Amsterdamse ENPS te verijdelen. In de 
volgende ronde mochten we in Rotterdam tegen de 
koploper Ivoren Toren 2, een team dat speelt in een 
pand dat ‘schilderachtig’ is gelegen aan de Rotte. 
Koploper – pfah. Dit team moesten we echt verslaan. 
Johan en Richard begonnen goed, maar daarna zakte het 
weer in en leken we op een derde nederlaag af te 
stevenen. Ikzelf had in de opening een te optimistisch 
plan gekozen en zat met een pion minder in een 
grafstelling op trucjes te loeren. 
 
Boel - Beljaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30...Kf7?  
Na 30...Te7 raakt wit uitgepraat. Ook hier had zwart nog 
maar enkele minuten... 
31.Dh4!  
Vervelend zetje. 
31...Kg7?  
Bijna elke zet was beter. Na bijvoorbeeld 31...h5?! schiet 
wit weinig op met 32.Da4 (32.Pe4! fxe4 33.Dxe4 is beter) 
32...Lb7 33.Dxa7 Te7. 
32.Da4!  
Mooie manoeuvre! Dg5-h4-a4. Ineens is zwart in grote 
problemen. 
32...b5 33.Pxb5 Lxb5 34.Dxb5 Te7?  
Het was tijd om uit de penning te gaan met 34...Kf7 
35.De2 Kf6. Na 36.Dc4 staat wit nog wel beter. 
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35.Txe5!  
Direct beslissend, en een drama voor de zwartspeler. 
35...Txe5 36.Dc6  

Begin dit seizoen zijn er in mijn beleving veel nieuwe 
leden bijgekomen. Dat heeft voor een groot deel te 
maken met het uitsterven van de kleinere clubs om ons 
heen. Zo heb ik begrepen dat onder andere schaakclub 
WDC uit Duiven ermee gestopt is. Dit uit bittere 
noodzaak omdat het ledenaantal gewoonweg te laag was 
om te blijven bestaan. WDC is niet de enige club met dit 
probleem. De spelers die lid waren van die clubs moesten 
een ander onderkomen vinden en ASV is één van die 
clubs die maar al te graag die leden een plezierig 
schaakvervolg wil geven. Het gevolg is dat er nieuwe 
gezichten op de club rondlopen waarvan u denkt: wie is 
dat toch? Regelmatig hoor ik na een zojuist gemaakte 
indeling “Ik moet tegen …., ken jij die?”  Toen kwam ik op 
het idee om de rubriek “Even voorstellen” weer tot leven 
te brengen. Een rubriek die enkele jaren geleden bestond 
en er bijna in elk nummer wel een nieuw lid nader werd 
belicht. Het lijkt mij leuk om af en toe weer eens iemand 
in het clubblad te zien die iets over zichzelf wil vertellen 
zodat zijn of haar clubgenoten die persoon wat beter 
leert kennen dan van alleen op de clubavonden. Voor het 
eerste nummer sinds lange tijd wil ik de spits graag 
afbijten met Walter Wong. Hij is 26 jaar en woont in 
Arnhem. Walter is dan misschien niet dit seizoen bij ASV 
begonnen, ik vond het in elk geval wel leuk om er achter 
te komen wie er achter deze persoon schuil gaat. Via de 
mail heb ik Walter wat vragen voorgeschoteld, zodat we 
allebei de tijd hadden om uitvoerig over onze vragen en 
antwoorden na te denken en te formuleren. 
   
WvJ: Vorig jaar ben jij bij ASV gekomen en scoorde al 
direct uitstekend. Hoe ben je op het idee gekomen om bij 

36.De8! was nog erger. 
36...De7 37.De6  
37.d6 Df6 38.Dc7+ Kh6 39.d7 Te1+ 40.Kh2 wint harder, 
maar de tekstzet is wel zo simpel. 
37...Dxe6 38.dxe6 Kf6 39.Lxe5+ Kxe6 40.Lb2  
En wit won. 
 
Verslagen bleef Arno Beljaars nog een tijd in de speelzaal 
zitten, waar alleen Jan Knuiman nog maar aan het 
zwoegen was om een halfje te redden. Dat lukte niet, 
maar ons punt was gered. Ik heb mijn tegenstander nog 
een flesje Spa gebracht daar in die lege zaal, terwijl wij 
zelf in de bar twee deuren verderop aan het slempen 
sloegen om het eerste seizoenspunt te vieren.  
Het kan nog steeds, dat kampioenschap! Sterker nog, 
het moet. We hebben gewoon nog wat meer mazzel 
nodig.  

ASV te komen spelen en wat deed je daarvoor met 
schaken? Ik dacht gehoord te hebben dat je een 
huisschaker was die het eens bij een club wilde proberen, 
maar misschien heb ik het mis. Speelde je misschien 
eerder bij een club, of alleen op internet of met vrienden? 
Van wie heb je het geleerd? 
WW: Alles wat ik van schaken weet heb ik zelf 
aangeleerd. Veelal uit boeken en door op internet te 
spelen. Maar spelen op het internet is anders dan bij een 
club. Daarom had ik altijd al de intentie op in competitie 
verband te spelen. En beleef nog een leuke tijd ook nog bij 
ASV! 
 
WvJ: Heb je naast schaken nog andere hobbies? 
WW: Ik hou ook van boeken lezen, voornamelijk Engelse 
literatuur, en computerspellen spelen. 
 
WvJ: Hoe oud ben je en hoe oud was je toen je voor het 
eerst leerde schaken? 
WW: Ik ben relatief laat begonnen met schaken. Op mijn 
18e heb ik mijn eerste schaakboek gekocht 'chess for 
dummies', maar het duurde een tijdje voordat ik begon 
met lezen. Rond mijn 20e ben ik begonnen met leren en 
spelen. 
 
WvJ: Heb je nog meer broers / zussen? Schaken die ook? 
WW: Een broer en een zus. Ze spelen, zover ik weet, 
allebei geen schaken. 
 
WvJ: Ik zag dat je vorig jaar mee hebt gespeeld in de 
externe competitie, nu zie ik je niet op de lijst staan. Speel 
je als invaller mee of ben je dit seizoen helemaal niet  van 

Interview met Walter Wong 
Wouter van Rijn 
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van plan om te extern te spelen?   
WW: Uitkomen voor ASV in teamverband lijkt me leuk. 
Alleen was er dit seizoen de twijfel of ik weer bij de club 
ging spelen en was dus te laat met aanmelden en ben 
ingedeeld als reserve, wat ook prima is. Het was 
afgelopen seizoen wel gezellig in het 10e van ASV met Ko 
en co. 
 
WvJ: Hoe vind je het bij ASV? Leuk, gezellig? Heb je nog 
ideeën voor de club wat ze zouden kunnen doen? In het 
verleden hebben ze nog wel eens evenementen 
georganiseerd zoals een casino-avond of een kroegquiz 
op de Korenmarkt. Dat soort dingen, maar mag ook op 
ander vlak zijn.  
WW: Wat misschien ook leuk is correspondentie schaak, 
tegen een andere club of dergelijke. 
 
WvJ: Ik had gelezen dat je remise had gespeeld tegen 
Internationaal Meester Willy Hendriks in een simultaan. 
Dat is een knappe prestatie. Op de ranglijst van ASV ben 
je ook behoorlijk gestegen. Denk je dat je te laag bent 
ingeschaald en hoe ver denk je dat je kunt komen?  
WW: Het lijkt er wel op dat ik te laag ben ingeschaald. Op 
een goeie periode zou ELo 2000 haalbaar zijn, denk ik.  

Robert: Slecht gescoord maar goed bezig 
  
Marco en ik schaken weer serieus. En Den Haag zou het 
eerste toernooi worden waar wij met deze nieuwe 
houding zouden gaan spelen. Onze verwachtingen 
waren hoog. Om aan onszelf en de andere te 
demonstreren hoe serieus we wel niet waren speelden 
we de donderdag voor het toernooi zelfs nog gewoon 
volle bak mee in de interne competitie. Allebei verloren, 
maar u weet wat ze zeggen, een slechte generale…………. 
daar hielden we ons dan maar aan vast.  
 
Ik heb het er al een paar keer over gehad, dat ‘nieuwe’ 
schaken van ons, maar misschien is het goed uit te 
leggen wat ik daarmee bedoel. Allereerst dat we 
gewoonweg weer gaan spelen, zoveel mogelijk. 
Doorspelen, geen remise aanbieden, proberen te 
winnen. Achteraf evalueren, wat ging goed en wat ging 
niet goed en waarom. Hard op de inhoud maar 
vergevingsgezind naar onszelf, geen zelfhaat. Marco zou 
zeggen: we grijpen in op  gedrag, een van de vier 4 (of 
waren het nou vijf?) G’s. Gevoel, Gedrag, Gevolg en nog 
eentje (misschien twee……………..). Door ingrijpen op  

WvJ: Heb je ambities / doelstellingen in het schaken?   
WW: The sky is the limit word wel eens gezegd. Ik heb 
geen uitgesproken ambities. 
   
Ik hoop dat jullie ook een beter idee hebben gekregen 
over wie Walter is. Misschien is er voor u ook iemand op 
de club waar u graag wat meer over wil weten. Misschien 
is er wel iemand die zichzelf wel weer voorstellen, zonder 
dat daar een interview aan pas hoeft te komen.  
 
Dit was van mij in elk geval een start waarvan ik hoop dat 
het een vervolg gaat krijgen en ik hoop voor in ieder 
geval een aantal seizoenen. Het was eerlijk gezegd niet 
mijn bedoeling om deze ‘rubriek’ voor het hele jaar op 
me te nemen. Het kan best zijn dat ik zo nu en dan weer 
eens iemand aanspreek waarvan ik graag meer van zou 
willen weten, maar het is mijn bedoeling dat iedereen die 
dit leuk lijkt hieraan mee doet. Ik lees in elk geval graag 
dit soort stukjes!!  
  
Dus mensen: Als u meer wilt weten over je mede-
clubschakers, doe het zelfde als ik en lever je verhaal in 
bij de redactie!! 
 

gedrag (in eerste instantie met lichte tegenzin weer gaan 
schaken), veranderen we ons gevoel met als gevolg dat 
we daarwerkelijk plezier gaan beleven aan het spelletje. 
Zoiets dus. Marco kan het nog net iets beter uitleggen 
en weet ook wat die andere G’s zijn.  
  
We hadden ons insgeschreven voor de B-groep hoewel 
we ook in de A-groep mee hadden mogen doen met 
onze rating van boven de 1700. Dat klinkt dan weer een 
beetje als een slappe keuze na bovenstaande tekst en 
misschien is het dat ook wel. Maar ergens zouden we 
het ook wel fijn vinden om zo’n toernooi te winnen en in 
de A-groep weet je bij voorbaat dat dat niet gaat lukken. 
Daarbij vind ik dat organisatoren die arme mensen 
tussen de 1700 en de 1800 niet met dit soort moeilijke 
keuzes moeten opzadelen; gewoon <1800 is B-groep, ≥ 
1800 is A-groep, lekker duidelijk. 
Goed, B-groep dus en dat zou een makkelijke 
vrijdagavond moeten betekenen met een tegenstander 
van iets in de 1500. Maar zoals Marco the morning after 
the night before zei: ‘Ik merk dat ik toch geschrokken 
ben van wat er kan gebeuren’. Dat sloeg dus op deze 
nogal bizarre partij:  

Den Haag: een tweeluik 
Robert Naasz en Marco Braam  
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Haags Weekendtoernooi, 
Ronde 1 
14.11.2014 
 
Weerts,R (1570) - Naasz,R (1737)  
  
1.d4 e6 2.Pf3 Pf6 3.c3 c5 4.Lf4 d5 5.Lxb8?!  Txb8 
6.Da4+?  
Huh?? OK. En??  
6...Ld7 7.Dxa7??  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ok, wit heeft een pion gewonnen maar goed kan dit niet 
zijn natuurlijk. Als een zwarte dame op b2 inslaat kijk je 
eerst of je die kan vangen maar nu kwam dat niet bij me 
op.  
7...cxd4?  
7...Dc8! is de zet die de drie dingen doet die nodig zijn 
om de dame te vangen 1: dekt c5 2. dekt b7 en 3. dekt 
a8 zodat Ta8 gespeeld kan worden.  
8.Dxd4 Dc7  
Maar ook nu sta ik natuurlijk gewoon heel erg goed.  
9.b4 Tc8 10.a4  
Heel gekunsteld allemaal om het pionnetje op c3 te 
kunnen dekken.  
10...Pe4 11.Ta3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11...Le7  
Ik had hier heel lang op zitten rekenen en groot was dan 
ook mijn teleurstelling toen mijn tegenstander niet 
toehapte maar a tempo zijn paard naar e5 speelde.  
12.Pe5  
Dit had ik gezien: 12.Dxg7? Lf6 13.Dh6 Pxc3! 14.Dxf6 
Pxb1! 15.Dxh8+ Ke7 en mat of ander gruwelijks over de c
-lijn is niet te voorkomen. Je vraagt je dan toch af wat je 
tegenstander hiervan gezien heeft......  
12...Lf6  
Ik had wel gezien dat f4 de enige manier is om het paard 
op e5 te dekken. Dan lijkt het een kleine stap om te zien 
dat 12...Pxf2! die dekking onmogelijk maakt. 13.Kxf2 Lf6 
en zwart krijgt het stuk met ruim rente terug.  
13.f4 g5  
13...Lxe5 14.fxe5 0–0 15.e3 f6 16.exf6 Txf6 moet voor 
een Frans speler toch gesneden koek zijn? 14.e3 gxf4 
15.exf4 0–0?  
Marco wees in de analyse op het eenvoudige 15...Tg8 de 
zet die in eerste instantie van plan was 16.g3 Lxe5 
17.fxe5 Tg5 en zwart heeft in elk geval de pion terug. Ik 
begon me echter onterecht zorgen te maken over niet 
meer kunnen rokeren. Met dat gat op g7 is het maar de 
vraag of rokeren nou zo'n voordeel is en het is in elk 
geval weinig consistent met het eerdere spel. 
16.Ld3 Hier besefte ik dat ik geen voordeel meer had. 
16...Pd6 17.0–0 Pc4 18.Lxc4 Lxe5 19.fxe5 Dxc4 20.De3 
Dit is beter dan ruilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier besefte ik dat het alle hens aan dek zou worden om 
niet te verliezen. De witte dame en toren staan klaar om 
de koning te gaan inpakken en het gapende gat op g7 
helpt me helemaal niet. 20...Dg4  
Er moet een verdediger bijgehaald worden.  
21.Tf3 Dh5 22.Pd2 Kh8 23.Df4 Df5 24.a5  
24.Dxf5 exf5 lag meer voor de hand.  
24...Dxf4 25.Txf4  
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Dit eindspel is gewonnen voor wit.  
25...Lb5 26.Pf3 Tc4 27.Pd4 Ld7 28.a6?  
Niet nodig, dit kost de c3 pion.  
28...bxa6 29.Txa6 Txc3 30.Ta7 Lc8 31.Tfxf7 Txf7 32.Txf7 
Tc4 33.Tf4?  
en dit kost nog een pion.  
33...Txb4= 34.Tg4  
Na 34.Pxe6?? heb ik het nuttige tussenschaakje 
34...Tb1+–+; 34.Tf8+ Kg7 35.Txc8 Txd4= 34...Ta4 35.h4 
La6 36.Tf4 Lc8 37.g4 Tc4 38.g5 Ta4 39.Kf2 Ta2+ 40.Ke3 
Ta3+ 41.Kd2 Kg8 42.Tf6 Th3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43.Pxe6 Lxe6 44.Txe6 Txh4  
en de remise is toch wel binnen, of niet? Enige probleem 
was de tijd (geen tijd erbij per zet!). 45.Td6 Tg4 46.e6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En hier schrok ik me wezenloos. Ik had 46...Txg5?? 
gepland  maar zag nu dat dat faliekant fout zou gaan na 
47.Td8+ Kg7 48.e7 en wit wint In paniek speelde ik 
46...Te4  
wat trouwens gewoon een goede zet is. 
47.Kd3 Te1??  
Na 47...Kf8 is er nog steeds niks aan de hand. Volgens 
mij had ik niet door dat de toren gedekt stond........  
48.Kd4 Td1+??  
en hier eindigt mijn notatie maar uiteindelijk verloor ik 
dit. 
1–0 
 
Ik zal eerlijk tegen u zijn, beste lezer, na deze partij had 
ik er wel even genoeg van. Marco (die wel gewoon 
gewonnen had) reageerde buitengewoon adequaat. 
Geen kritiek, ook geen zalvende woorden, direct 
wegwezen en in de auto nog even wat varianten 
uitwisselen. Maar toen ik begon te vloeken en 
verzuchtte dat ik echt nooit meer ging schaken was hij 
streng; we hadden afgesproken dit niet meer te doen! 
Dat hielp. Nou ja, een heel klein beetje toch wel. In 
Scheveningen werden we opgevangen door Vincent, de 
immer gastvrije broer van Marco. Marco en ik 
analyseerden nog wat onder het genot van een biertje 
terwijl Vincent zijn filmpje uitkeek. Ietwat gekalmeerd 
zocht ik mijn tijdelijke slaapplaats op maar echt goed 
slapen zat er niet in.  
 
Zaterdag bleek dat de schrik van Marco die ochtend bij 
het ontbijt een vooruitziende was geweest. Hij verloor 
beide partijen. De eerste was nog enigszins te verklaren. 
Zijn tegenstander was weinig ambitieus met wit en 
Marco nam een stelling met geisoleerde d-pion om nog 
wat spanning in de stelling te houden. Goed bezig dus! 
Daarna ging het in de uitvoering mis maar de intentie 
was er. Die middag was echter een gevalletje 
kortsluiting.   
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Typisch iets wat mij overkomt maar niet Marco.  
  
Zelf wist ik in de tweede ronde vrij eenvoudig te winnen: 
  
Haags Weekendtoernooi, 
Ronde 2 
15.11.2014 
 
Naasz,R (1737) - Hendriks,H (1478)  
  
Wit heeft zo'n beetje alles wat hij kan wensen in zo'n 
isolani stelling en zwart heeft een aantal dingen niet zo 
handig gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb hier een tijd getwijfeld tussen  
15.d5!  
en het ook verleidelijke 15.Pe4 dat inderdaad wint na 
15...Pxe4? 16.Lxe7 Dxe7 17.Lxe4 Lb7 18.Lxc6 Tfc8 Tot 
zover had ik het gezien maar wist niet zeker of ik de 
lopen op c6 niet weer terug moest geven. 19.d5! Nee 
dus (Pe5 kon ook) 19...Dc7 20.De4 exd5 21.Lxd5 Lxd5 
22.Dxd5 en wit wint. Maar 15...Pd5! haalt de jeu er wel 
uit en wit heeft niet zoveel. 
15...Pd8?  
15...exd5 16.Lxf6 Lxf6 17.Pxd5 leek me lastig voor zwart 
maar hij heeft nog 17...Dd6 zoals Marco na de partij 
vond. Maar wit blijft erg goed staan na 18.Pxf6+ 
(18.Pb6? Pd4!) 18...Dxf6 19.Le4 Lb7 20.Td7 bv 20...Tab8 
21.Txb7 Txb7 22.Dxc6 Dxc6 23.Lxc6 Tc7 24.Le4 maar het 
is nog niet uit. Het alternatief 15...Pxd5? is gelijk uit na 
16.Pxd5 exd5 17.Txe7. 
16.d6 Lxd6  
Op 16...Dxd6 was ik 17.Lxf6 Lxf6 18.Lxg6 van plan.  
17.Lxf6  
en zoals men pleegt te zeggen: de rest is niet interessant 
meer.  
  
De lunch genoten we in een etablishement genaamd “De 

Kwalitaria” en deze voldeed geheel aan de 
verwachtingen die door de naam werden gewekt. Met 
volle maag zat ik om 14:30 klaar om de volgende pot te 
spelen maar mijn tegenstander liet lang op zich wachten. 
Na zo’n 3 kwartier kwam hij opdagen (vastgezeten in de 
file veroorzaakt door de intocht van de goedheiligman, 
dank u Sinterklaasje!) en kon ik gelukkig dus toch nog 
spelen. 
  
Haags Weekendtoernooi, 
Ronde 3 
15.11.2014 
 
Arkesteyn,K (1557) - Naasz,R (1737) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24...Lh7  
Maakt veld e4 vrij voor het paard.  
25.Lf3 Pe4 26.Lxe4 Lxe4 27.h4  
Het beste lijkt 27.g5 waarna 27...hxg5 28.fxg5 Lxe5 
29.dxe5 Te6 er logisch uitziet.  
27...f6 28.Pf3 Lxf3 29.Txf3 Te4 30.Kf2 De7 31.Tg1 Lb4 
32.Tc1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32...Ld6?  
32...Lxc3! 33.Txc3 Db4 34.Tc2 Dxa4 35.Te2 was ik 
eigenlijk van plan. Ik begon echter spoken te zien en  
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zag mezelf mat gaan met mijn dame gestrand op de 
damevleugel en niet in staat om haar koning in tijd van 
nood bij te staan. Onnodige zorgen denk ik nu want na 
35...c3 36.g5 c2 37.gxh6 Te7 gaat zwart promoveren en 
de witte aanval stelt niks voor.  
33.Tg1 g5?  
Geeft wit de kans de h-lijn te openen met tegenspel. Ik 
dacht dat ik dat wel kon houden maar heb het gevaar 
toch onderschat.  
34.hxg5 hxg5 35.Te1?  
35.Dh3! om iets over h-lijn te proberen lijkt logisch maar 
ik heb altijd Dg7 wat alles dekt. Maar hier heb ik mijn 
voordeel helemaal weggegeven en een fout is makkelijk 
gemaakt, bv 35...gxf4? (beter direct 35...Dg7 ) 36.g5 fxg5 
37.Dh5 en wit wint.  
35...gxf4  
Hier hadden we allebei nog ongeveer 7 minuten toen 
het mobieltje van mijn tegenstander afging. Als door een 
wesp gestoken sprong hij op zonder een zet te doen, 
nam het gesprek aan en liep de speelzaal uit. Ik bleef 
enigszins verward achter maar probeerde me toch maar 
zo goed en zo kwaad als dat ging op de stelling te 
concentreren. Na een tijdje kwam een van de arbiters 
naar me toe met de vraag of ik het punt wilde claimen. 
Een fractie van een seconde was ik in verleiding gebracht 
maar zo wilde ik niet winnen en daarbij dacht ik dat ik 
beter stond. De klok klikte door en mijn tegenstander 
had nog 3 minuten over toen hij terug kwam en met de 
pion terug nam:  
36.exf4 Te8  
36...Txe1 is ook goed 37.Lxe1 De4  
37.Tfe3?  
Na 37.Txe4 win ik met hetzelfde truukje 37...Dxe4 
38.Te3 Lxf4 39.Txe4 Lxg3+ 40.Kxg3 Txe4; Het beste is 
37.g5 fxg5 38.Dxg5+ Dxg5 39.fxg5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terug naar Scheveningen en toen de oppas was 
gearriveerd liepen de gebroeders Braam en ik over de 
boulevard naar het Brouwerscafe aan de haven van 
Scheveningen. Ondanks het feit dat we allebei alweer 
wat littekens hadden opgelopen dit toernooi deden we 
het veel en veel rustiger aan dan eerdere toernooien 
teneinde de volgende dag nog enigszins in staat te zijn 
om een fatsoenlijke partij schaak te spelen en niet alleen 
te overleven (lees mijn verslag over Delft eerder dit jaar 
en Marco’s column in datzelfde nummer). We nemen 
het tenslotte serieus tegenwoordig.  
  
Zondagochtend speelde ik fatsoenlijk maar ook niet 
meer dan dat. Ik probeerde mijn tegenstander 
ingesnoerd te houden maar uiteindelijk wist hij zijn 
stelling te bevrijden en een correcte remise was het 
resultaat. Marco speelde een veel interessantere pot, 
meer daarover in zijn bijdrage.  
  
Na de lunch weer genoten te hebben bij de Kwalitaria 
(waarom variëren als iets goed is) was de laatste ronde 
al weer aangebroken. Eindelijk tegen iemand met een 
vergelijkbare rating en bij winst zou ik nog een goed 
resultaat scoren ook. Ik had er nog steeds zin in en het 
werd een goeie partij, misschien wel mijn interessantste 
van het toernooi.  
 
Haags Weekendtoernooi, 
Ronde 6 
16.11.2014 
 
Voermans,A (1768) - Naasz,R (1738) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een bekende stelling maar dan met een extra witte 
pion op c4 en een zwarte op e6. Ik dacht dat dit in mijn 
voordeel was omdat mijn loper op c8 nu vrij kan 
ontwikkelen.  
8...c5   
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Dit is ook met de extra pionnen de beste zet. Hier heb ik 
echter ook de mogelijkheid om 8...Lf5 te spelen.  
9.Le3 cxd4 10.Lxd4 Pc6 11.Pge2 Pxd4 12.Pxd4 Db6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik had de nu volgende geforceerde variant berekend 
maar de stelling aan het einde was moeilijk te evalueren.  
13.Lxe4 Dxd4 14.Lxh7+ Kh8 15.0–0  
Ik hoopte dat wit iets anders zou proberen maar dit is 
het beste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15...Dxe5  
15...Lxc3 16.bxc3 Dxe5 leek me een iets solider 
alternatief maar we gingen voor de winst nietwaar?; 
15...g6 16.Lxg6 fxg6 17.Dxg6 Dxe5 heb ik overwogen 
maar die ochtend had ik bij Marco nog gezien hoe 
moeilijk zo'n rijtje verbonden vrijpionnen zijn tegen te 
houden en mijn koning staat ook wel erg open. Mijn 
computer vindt dit een gelijke stelling...... 
16.Tad1 Dh5  
16...g6 17.Lxg6 fxg6 18.Dxg6 is beter voor zwart vindt 
mijn Fritz maar ik vond het te eng (zie hiervoor) 18...Tf6 
19.Dd3 Lxc3 20.bxc3 Le6 en Fritz blijft volhouden dat 
zwart hier beter staat. 17.Ld3 Ld6 18.f4  
Na 18.h3 is offeren wel heel verleidelijk 18...Lxh3 
19.gxh3 Dxh3 20.f4 Lc5+ 21.Tf2 maar heel overtuigend is 

dit nog niet.; 18.g3 Lh3 19.Tfe1 Df3 20.Lf1 en wit staat 
goed.  
18...Lc5+  
Een nutteloos schaakje.  
19.Kh1 Lg4 20.Le2  
Dit had ik helemaal niet overwogen. Ik moet wel ruilen 
maar daar ging het mijn tegenstander helemaal niet om.  
20...Lxe2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.Txd5!  
Mijn tegenstander, toch niet zo heel jeugdig meer, 
speelde dit en eigenlijk de hele partij verrassend vlot. Af 
en toe sprak hij hardop tegen zichzelf in varianten en 
kon ik horen hoe hij tot een beslissing kwam.  
21...Dxd5 22.Pxd5 Lxf1 23.Dxc5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze stelling is geforceerd ontstaan vanuit het vorige 
diagram. Twee torens voor de dame is normaal niet 
slecht maar dame en paard zijn sterk in de aanval. In 
deze stelling dreigt bv al een matbeeld met Pe7 en Dh5. 
Dat moest ik er eerst maar eens uithalen.  
23...Ld3 24.h3 Le4 25.Pe3 a6 26.Dh5+ Kg8 27.f5  
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27...Tad8?  
27...f6! is hier gewoon goed. Het ziet er tochtig uit maar 
is een solide fort.  
28.f6 Lg6 29.Dg5 gxf6 30.Dxf6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30...Td3 31.Pg4 Tfd8  
Ik heb de torens verbonden op een lijn maar het brengt 
me eigenlijk niks. De combinatie van dame en paard is te 
sterk en ik begon langzaam maar zeker dol te worden 
van alle berekeningen die ik bij elke zet moest doen om 
te kijken of ik niet ergens mat ging.  
32.De7 T3d6 33.Pe5  
Hier had 33.Pf6+ zoals later in de partij ook al gekund.  
33...b5 34.h4 Td5 35.Pg4 T5d6 36.Pf6+ Kg7 
36...Kh8 gaat ook niet helpen maar was nog een aardige 
val geweest (die ik niet gezien had overigens....) 37.h5 
Kg7 en nu is het voor de hand liggende 38.hxg6? niet 
goed vanwege (38.Pe8+!) 38...Th8+ 39.Kg1 Txf6 40.gxf7 
Tf8  
37.Pe8+ Misschien een beetje vroeg opgegeven maar 
uiteindelijk had ik dit wel verloren. 1–0 
  
Een eerlijk gevecht met een terechte winnaar. Geef ik nu 
het woord aan Marco. 

Marco: Blije Prutser 2 
  
U heeft zojuist kunnen genieten van de diepe analyses 
van Robert. Daar ga ik niet aan beginnen want ik heb het 
hele toernooi ontzettend slecht gespeeld. Geeft niet 
want, zoals u eerder in dit nummer heeft kunnen lezen, 
gaat het om de beleving en de beleving was uitstekend. 
We hadden er werkelijk oprecht zin in samen. Gewoon 
fijn schaken in wat zo langzamerhand een beetje onze 
tweede huiskamer is. Ik was van plan om het toernooi te 
winnen en dat zou toch moeten lukken met een eerste 
plaats in de verwachtingslijst van de b-groep. We wilden 
er vol voor gaan, geen laffe remises accepteren en lekker 
creatief schaken waar het kan, en goed rekenen waar 
het nodig was. Niet teveel alcohol, verstandig eten 
zouden de ondersteunende factoren zijn. Het 
nettorendement was qua resultaat ontluisterend maar ik 
heb er werkelijk plezier in gehad. Ik ben niet iemand die 
makkelijk de ander of de omstandigheden aanwijst als 
veroorzaker van ellende in mijn leven maar in dit geval is 
het fair om te zeggen dat ik voor dit toernooi twee 
weken afgezonderd van de wereld in een bunker had 
gezeten om een deugdelijke begroting te maken voor 
het jaar 2015 met zeer ingewikkelde ingrediënten. Ik 
merkte dat mijn rekencapaciteit vermoeid was, en ik 
wilde vooral lekker niet te moeilijk spelen. 
 
Terwijl ik dit schrijf kijk ik met een schuin oog af en toe 
naar de analyse van onderstaande partij volgens fritz. Ik 
zie dat u in principe alle commentaar kunt vergeten dat 
ik geschreven heb want Fritz geeft mij op de 10e zet al 
plus 2 en een paar zetten later (na Dxc7) plus 4. 
Niks remise dus, maar glad gewonnen. Interessant hoe je 
dat dan achter het bord en ook nog tijdens de analyse 
zonder additionele bits and bytes denkt dat je 
ternauwernood bent ontsnapt. Goed, terug naar het 
weekend, ik blunderde, zag veel niet, gaf stukken weg en 
had zelfs in de laatste ronde tegen een tegenstander 
met 400 ratingpunten minder moeten verliezen. Ik was 
gemakzuchtig, arrogant, niet bereid tot noeste arbeid 
maar ik voelde mij vrij van angsten om te verliezen, en 
had werkelijk iedere partij weer zin om te beginnen. Er 
was iets van jeugdig elan terug vanuit de overtuiging dat 
je na iedere partij weer de stukken in de maagdelijke 
opstelling kunt zeten om nieuwe avonturen te beleven. 
Ik kon iedere partij bijna niet wachten tot ik wist hoe het 
zou aflopen, en ik was soms gehaast, ongedurig, nerveus 
enz. alle ingrediënten die ik verrukkelijk vindt om te 
beleven. 
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En de randvoorwaarden? Het was weer goed toeven bij 
mijn broer, met goed eten, goede gesprekken, goede 
wijn, een lief neefje en nichtje die oom Marco tegen mij 
zeggen en mij hebben uitgelegd waarom minecraft zo 
fantastisch is. De omgang met Robert had het gehele 
weekend een hoog therapeutisch gehalte waar ik zo van 
houd, en het is gelukt om bijna altijd positief te zijn over 
ons spel en onze attitude tegenover het spel. In de 
eerste ronde dreigde het even mis te gaan toen Robert 
verloor en een korte terugval had richting zelfhaat en 
vernietigingsdrang naar het schaken. Maar direct 
gedisciplineerd ingegrepen samen, en we konden 
neutraal weer verder. Ton Vissers was er niet meer, hij is 
overleden, Een groot gemis, ik kende hem nog van de 
tijd dat ik in Den Haag speelde en hij gaf me ieder jaar 
weer een hand en verwelkomde mij hartelijk. Pracht 
kerel, groot verlies voor de schaakscene in Den Haag en 
omstreken. 
  
De zaterdagavond werd als altijd gevuld met een 
maaltijd in mijn oude stamkroeg (het brouwcafe, voor 
wie de afgelopen jaren niet heeft opgelet), goede 
gesprekken, toenemende eerlijkheid in de loop van de 
avond en de slotconclusie dat we een gelukkig leven 
leiden.  
  
De belangrijkste conclusie is de volgende na dit 
weekend: we hebben allebei rond de 200 punten onder 
ons niveau gespeeld maar bij het lijstje waar ons 
bouwjaar staat weergegeven kunnen ze bij ons allebei zo 
weer 20 jaar optellen. 
Een kleine illustratie: 
 
Haags Weekendtoernooi 
10.12.2014 
 
Nicolaas, H – Braam, M  
 
1.d4 Pf6 2.Pf3  
vervelend altijd, mijn geliefde Benko wordt er al meteen 
uitgehaald.  
2...d5 3.c4 e6 4.Pc3 g6 5.Lf4 a6 6.e3 Lg7 7.c5  
heb ik niet vaak gezien, ik kwam er goed door in de 
problemen  
7...0–0 8.h3 Pc6 9.a3 b5  
Ik dacht hier gewoon lekker soepel goed te komen staan 
door cxb6 en cxb6. Ik had buiten de waard gerekend  
10.Lxb5 axb5 11.Pxb5 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wit ruilt een loper voor drie pionnen en krijgt macht op 
de damevleugel. Ik moet alle zeilen bijzetten om niet 
direct in te storten. Qua stelling en qua mentale staat 
van ontbinding  
11...Dd7 12.Pxc7 Tb8 13.b4 Pe4  
voorbereidende zet voor e5  
14.Dd3 e5 15.dxe5 Dxc7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komt allemaal goed was mijn centrale gedachte hier. 
misschien nog eens een licht stuk ruilen tegen twee 
pionnen en het leven lacht mij tegemoet.  
16.Dxd5 Pc3 17.Dd6 Pb5 18.Dxc7 Pxc7  
Hier is het toch weer spannend, die verrekte pionnen op 
de damevleugel kunnen hard rennen. 19.0–0 Le6 
20.Tfd1 Pb5 21.Pd4 Pxe5 22.Pxb5 Txb5 23.Tab1 Ta8  
rustig de pion ophalen dacht ik, het veld a1 is niet 
toegankelijk voor wit.  
24.a4  
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shit ik kan hier niet slaan op a4, want er volgt 25 Td8 Lf8 
26 Lh6! en alles is voorbij. Nu lopen de pionnen 
helemaal vlot.  
24...Tb7 25.b5 Lf5 26.Tbc1 h6 27.c6 Tc7 28.Lxe5 Lxe5  
vier pionnen tegen het loperpaar. Ik geloof niet dat ik 
het ooit heb meegemaakt.  
29.b6 Te7 30.c7 Lxc7  
Tja dit is eigenlijk gedwongen, materiaal terug en hopen 
dat er nog wat te friemelen valt  
31.bxc7 Tc8 32.Td8+ Te8 33.Txc8  
Tja wat was er gebeurd als wit hier Tcd1 had gespeeld.  

33...Txc8 34.Kf1 Ld3+ 35.Ke1 La6 36.Kd2 Kf8 37.e4 Ke7 
38.Ke3 Kd7 39.Kf4 Txc7 40.Txc7+ Kxc7 41.Ke5 Kd7 
42.Kf6 Lc4 43.f4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
na nog wat zetten hierna werd het remise. Ik had 
moeten winnen en ik had kunnen verliezen.  ½–½. 
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Partijenselectie uit ZSC Saende – ASV 3 

Een weinig creatieve titel van dit stukje. Het enige 
alternatief dat ik kon bedenken was iets als “Over hoe de 
bestuursleden van ASV 3 de winst op ZSC Saende 
verkwanselden” maar dat is natuurlijk onpraktisch, zo'n 
lange regel. En daarmee zou ik de werkelijkheid ook 
geen recht doen. Om te beginnen omdat Ruud en ik erg 
lastige partijen hadden, dus van “verkwanselen” was 
feitelijk geen sprake (hoewel dat gevoel wel bij ons 
leefde). Maar ook omdat een overwinning, hoewel er op 
een bepaald moment wel kansen waren, vanwege het 
wedstrijdbeeld misschien ook wel iets teveel van het 
goede zou zijn geweest. Al was een gelijkspel niet 
onverdiend geweest, en zelfs dat zou uiteraard een 
mooie stunt zijn geweest, gezien het 
ratingpuntenoverschot van de tegenstanders. En toch 
blijft het knagen: was ik maar iets scherper geweest en 
had ik die tussenzetjes maar niet gemist, en had Ruud 
maar gedacht aan die verkeerde loper... Maar genoeg ge
-”wat-als”-t, het is hoog tijd voor wat fragmenten. (Op 
partijen uit de tweede ronde kom ik in een volgende ASV
-nieuws wellicht nog terug.) 
  
We beginnen weer met Fred, die de inhaalrace in gang 
zette nadat ASV 3 op achterstand was gekomen. Het 
commentaar is van Fred zelf. 
  
Seréyo Bekkink – Fred Reulink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wit heeft de opening erg rustig aangepakt en zwart 
heeft moeiteloos gelijk spel. Met 9. Lf4 wil wit 
waarschijnlijk Dc7 na Pb3 verhinderen, maar nu staan er 
wel enkele stukken ongedekt. 
9. …, Db4! 10. Lxb8 
10. Le3, Dxb2 11. Dd2, Da3 

10. …,Txb8 11. Pb3, Dh4 Logische zetten zijn misschien 
11. …, Lf5 of 11. …, Te8 maar omdat wits lichte stukken 
nogal damevleugel-georiënteerd zijn wilde ik wel eens 
mijn geluk beproeven op de koningsvleugel. 
12. De1. Te8 13. Pd1. Pd5 14. Pd2. Pf4 15. Lf3. Lf5 16. 
Pe4. Lxe4 17. Dxe4. Tbd8 18.c3?!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zich geen onlogische zet. Het verhindert Td4 en Txd3 
gaat niet: 18. …, Txd3? 19. g3, Dg5 20. Lg2, Pxg2 21. 
Dxd3±. Beter was 18. g3, Ph3+ 19. Kg2, Dxe4 20. Lxe4, 
Pg5. 
18. ..., Df6! 19. d4, e5 20. dxe5, Txe5 21. Db4, Ph3+ 22. 
Kh1, Pg5 23. Pe3, Tb5 Ik sta hier natuurlijk heerlijk. Maar 
wit weet toch nog een paar verrassende zetten te 
produceren. 
24. Pg4, Df5 25. De7, Tf8 26. Le2, Txb2 27. Tad1, h5 28. 
f4, Pe6 29. Pe3, De4 30. f5, Txe2 31. fxe6, Dxe3 32. 
exf7+, Kh7 33. Dxb7, De4 34. Tg1, Le5 35. Dd7  
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35. …, Df4 
Toch een smetje: ik mis mat in drie! 35. …, Dh4 36. h3 
(36. Dh3, Dxh3 37. gxh3, Txh2#) 36. …, Dg3 37. Dxc6, 
Dh2# 
36. Dh3, Te3 37. Tdf1, Txh3 38. Txf4, Txh2+ en wit geeft 
op. (0 – 1) 
  
Deze overwinning konden we goed gebruiken... In deze 
fase van de wedstrijd leken de kansen voor ons gunstiger 
te worden. Maar helaas kwam er in de volgende partij 
een kink in de kabel. 
  
Daan Holtackers – Erik Bark 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook mijn tegenstander heeft de opening niet handig 
aangepakt. Om optimaal te profiteren moet wit energiek 
spelen, waardoor wel wat zwaktes in wits stelling 
komen. Op korte termijn geen probleem, maar het heeft 
wel consequenties en het wordt ook behoorlijk 
ingewikkeld. Om het overzichtelijk te houden, laat ik de 
vele technische varianten achterwege. 
10. f4! 
Dreigt materiaalwinst met 11. f5. Zwart kiest voor een 
rigoureuze oplossing, maar misschien was 10. …, Pb4!? 
een verstandigere keuze geweest. 
10. …, f5!? 11. e4!?, Pb4 12. exf5!?, Lxf5?! 13. Dxd7+, 
Kxd7 14. Pa3! 
Hoog tijd om de 'achtergebleven' damevleugel te 
ontwikkelen. Dankzij de tempowinst gaat dat ineens heel 
snel... Om te beginnen moet zwart nu b7 dekken; het 
handigst is 14. …, Tb8. 
14. …, Kc7?! 15. Le3 
Tijdens de partij stond ik voor mijn gevoel in eerste 
instantie zo goed, dat ik zelfs nog heb gekeken naar 
idiote zetten als 15. g4?, Lxg4 16. f5?! (en zelfs ook 16. 
e6) 16. …, e6 maar dat bleek allemaal toch echt teveel 
van het goede. Achteraf – altijd gemakkelijk, achteraf... – 
had ik de tijd die ik hieraan besteedde (verspilde), beter 

later kunnen gebruiken... 
15. …, e6 16. Tfc1, Pd3 17. Tc3, Td8 
Gedwongen, vanwege de dreiging 18. g4!, Lg6 19. f5! 
met stukwinst. Het sterkst is nu 18. Td1! waarmee wit 
deze dreiging weer terug in de stelling brengt. Maar ook 
de gekozen zet is interessant. 
18. b4, Pxb4 19. Lxc5, Lxc5+ 20. Txc5+, Kb8 21. Tb5?! 
Met dubbele aanval en wint, dacht ik. Dat zwart zich 
hierop kan verdedigen, zag ik helaas pas te laat. De 
omdraairegel had hier geholpen: 21. Lxb7!, Kxb7 22. 
Tb5+ leidt tot een gewonnen eindspel, waarin wit wel 
nog heel wat werk te doen heeft. Tijdens de partij baalde 
ik zo van het missen van zwarts volgende zet, dat ik 
vervolgens ook 22. Tb2! overzag (met de dreiging Pb5
(c4)-d6) waarmee wit nog altijd erg goed zou hebben 
gestaan. 
21. …, Pd5 22. Td1?, a6 23. Tb2, Tc8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwart offert een pion voor (optisch) gevaarlijk tegenspel. 
Tijdens de partij had ik nu het grootste deel van mijn 
bedenktijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie 
(met vanaf zet 30 alleen nog de halve minuut bijtelling 
per zet, met een minuutje als 'buffer'), en om een goede 
verdediging te bedenken (inclusief de actieve 
koningsmars, die over een paar zetten volgt). Wit moet 
nauwkeurig spelen; zo werkt bijv. 29. Txa6?? niet, en na 
32. …, Kc7 hangt er wel het een en ander. Maar objectief 
gezien is de partij nu in balans. 
24. Lxd5, exd5 25. Txd5, Tc1+ 26. Kf2, Thc8 27. Td6, Th1 
28. Tb3, Tcc1 29. Tdb6, Le4 30. Ke3!?, The1+ 31. Kd4, 
Tcd1+ 32. Kc5, Kc7 33. Pc4, Td5+ 34. Kb4, Tc1 35. Tc3 
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Nu had zwart zich tevreden moeten stellen met remise 
na de zetherhaling 35. …, Tb1+ 36. Tb3, Tc1. Hij dacht 
echter dat er meer uit de stelling te halen viel (helaas 
viel hij niet voor 35. …, Th1?? 36. Pd6+, Kxb6 37. Pc8 
mat) en koos voor 
35. …, a5+? 
wellicht gemotiveerd door 36. Kb3??, Txc3+ 37. Kxc3, 
Tc5 38. Td6, b5 met stukwinst. Maar wit heeft 
(gedwongen, dat dan weer wel) iets beters... 
36. Pxa5+!, Txc3 37. Txb7, Kc8?! 
De situatie is voor zwart drastisch veranderd - nu moet 
hij weer voor remise vechten. Het niet gemakkelijk te 
vinden 37. …, Kd8! is nauwkeuriger dan de tekstzet. Het 
gaat te ver (hier, en al helemaal in het vervolg) om op 
alle varianten in te gaan (ik geef af en toe alleen een 
voorbeeldvariant), maar het idee is dat zwart onder zo 
gunstig mogelijke voorwaarden afwikkelt naar een 
theoretisch remise-toreneindspel (met het principe 
“koning aan de korte kant, toren aan de lange kant” – de 
ASV-cursisten van Jeroen Bosch weten hier ondertussen 
alles van). Via d8 scheelt een tempo voor zwart en 
bovendien werkt wits 40ste zet dan niet. Één 
voorbeeldvariant: 38. Kxc3, Txa5 39. Txg7, Txa2 40. g4, 
Txh2 41. f5, Tf2 42. Kd4, Lxf5 43. gxf5, Txf5 44. Kd5, Ke8! 
45. Ke6, Kf8 46. Td7!? (om zwart te verleiden de h-pion 
te gebruiken) 46. …, Tf1 47. Td8+, Kg7 en de toren gaat 
naar de lange kant; de h-pion is slechts een figurant. 
38. Kxc3, Txa5 
Met een remiseaanbod, wat zwart natuurlijk achterwege 
had kunnen (en mogen) laten. 
39. Txg7, Txa2 40. e6! 
Wits beste kans. Een tweede voor zwart gunstige 
afwikkeling (met de nodige subtiliteiten, zonder uitleg): 
40. g4, Txh2 41. Kd4, Lc2! 42. e6, h5! 43. Tg8+, Kc7 44. 
e7, La4 45. gxh5, Kd6 46. e8D, Lxe8 47. Txe8, Txh5 48. 
Ke4, Kd7 met remise. 
40. …, Kd8 
Nu dan alsnog, maar zwart had praktischer kunnen 

spelen. Het derde voorbeeld van een voor zwart 
gunstige afwikkeling: 40. …, Txh2 41. Kd4, Lg6 42. Ke5, 
Tg2 43. f5, Lxf5 44. Kxf5, Kd8 45. g4, Tf2+ 46. Kg5, Th2 en 
wit komt niet verder. Ondertussen was ik al dermate 
gaar dat ik even bij Theo navroeg of het nodig was op 
winst te spelen; gezien de stand bij de andere borden 
bleek dat tot mijn verbazing toch nog nodig. 
41. Kd4!?, Lg6? 
Na deze voor een mens natuurlijke zet is het dan 
eindelijk objectief gewonnen voor wit. Met het 
onwaarschijnlijke 41. …, Lb1!! 42. Td7+, Ke8 43. Ke5, 
Txh2 44. Tb7, La2! 45. f5, Te2+ 46. Kf6, Lxe6 47. Te7+, 
Kf8 48. Txe6, Ta2! 49. g4, Ta8 bouwt zwart een soort 
vesting. Maar wie verzint zoiets? Volgens een “humane” 
beoordeling zou het vraagteken beter bij zwarts 40ste 
zet passen. 
42. Td7+!, Ke8 43. Ke5, Txh2 
Ook met 43. …, Ta5+ kan zwart zich niet meer redden. 
Een voorbeeldvariant ter illustratie, die in een fraai 
plaatje eindigt (met de stelling na 10. f4 nog in 
gedachten): 44. Kf6!, Tf5+ 45. Kg7, Ta5 (zwart belandt in 
een zetdwangsituatie; wit kan hier op verschillende 
manieren gebruik van maken) 46. Tc7!?, Tf5 47, h3, Kd8 
48. Ta7, Ke8 (48. …, Kc8 49. Tf7! ziet er natuurlijk ook 
mooi uit) 49. Td7!, Lh5 50. Td4!, Lf3 51. g4, Ta5 52. f5 en 
de witte pionnen worden zwart te machtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar terug nu naar de partij. Hoe moet het verder na de 
tekstzet? Kan wit eindelijk met zijn pionnen aan de gang, 
of moet wit zijn zaak nog beter voorbereiden? 
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44. Ta7?? 
Het goede plan, maar in de verkeerde uitvoering... 44. g4 
is ook niet goed vanwege 44. …, Tg2 en als wit zijn 
pionnen niet wil laten blokkeren, moet hij toestaan dat 
zwart weer net naar een remise toreneindspel afwikkelt. 
Maar na 44. Tb7!, Th5+ (andere zetten helpen ook niet) 
45. Kd6, Kf8 is het eindelijk tijd voor 46. g4 met winnend 
voordeel voor wit. Het verschil met de tekstzet wordt 
snel duidelijk. 
44. …, Th5+ 45. Kd6 
En ook nu heeft wit na 45. …, Kf8 46. g4 winnend 
voordeel, maar... 
45. …, Le4 
Een ontnuchterend tussenzetje, en een anticlimax. 
Ineens heeft wit helemaal niets meer. 
46. Te7+, Kd8 47. Td7+, Ke8 48. Te7+ 
En remise overeengekomen. Ook na 48. g4, Td5+ 49. 
Kc7, Tc5+ 50. Kd6 kan wit niets meer beginnen. (½ – ½) 
  
Theo en Ruud hadden net als vorig jaar de twee sterkste 
Saende-spelers als tegenstander. Theo boekte bij de 
eerste ontmoeting een mooi resultaat, maar was deze 
keer kansloos. Ruud speelde echter een sterke partij. 
Het middenspel leverde al de nodige spanning op, maar 
cruciaal werd het na de 40ste zet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark van Schaardenburg – Ruud Wille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerst een beeld uit dat middenspel. Ruud wilde de 
stelling graag vereenvoudigen en speelde 
16. …, Txe1 17. Dxe1, De6 
Maar volgens mijn computer krijgt zwart een voordeeltje 
met 17. …, Dg4! 18. Lf4 (18. De7, Pe6 19. h3, Dxa4) 18. 
…, Pe6. Moet je maar net allemaal even (over)zien 
natuurlijk... Nu komt wit licht in het voordeel, en wordt 
het een middagje stug verdedigen voor Ruud. Maar dat 
gaat hem prima af. Aangezien het aardig is om te zien 
hoe een 2200+ speler zo'n stelling met een plusje gaat 
uitmelken – en hoe Ruud goed stand houdt - geef ik wel 
de zetten tot de tijdcontrole, maar zonder commentaar. 
18. Le3, b6 19. a5, c5 20. c4, Lc6 21. axb6, axb6 22. b4, 
Lf8 23. bxc5, Lxc5 24. Dd2, Lxe3 25. Dxe3, Lxf3 26. Lxf3, 
Dxe3 27. fxe3, Kf8 28. d4, Ke7 29. Kf2, f5 30. Ke2, Kd6 
31. Kd3, f6 32. Kc3, Pe6 33. Kb4, Pc7 34. h4, h6 35. Lb7, 
Pe8 36. Ld5, Pc7 37. Lf7, g5 38. Lg6, f4 39. exf4, gxf4 40. 
gxf4, Pe6 
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Met deze kunstzinnige stelling op het bord na de 
tijdcontrole zag Ruud, in gesprek met Anne Paul over de 
stand van zaken aan de andere borden, kansen voor ASV 
3 – zijn collega-bestuurslid stond misschien gewonnen, 
Tony had een plusje, Bent stond beter - en hij ging er 
vervolgens goed voor zitten. Ten eerste is er de concrete 
vraag, welke pion zwart het best kan terugslaan. 
Mijn computer suggereert hier voor wit 41. Kc3 (waarna 
zwart niets te kiezen heeft), maar na 41. …, Pxf4 42. Le4 
lijkt het er niet op dat wit er serieus iets mee opschiet. 
41. Kb5 
Ruud neigde al naar slaan op d4, maar na deze zet nog 
meer, aangezien hij de witte c- en d-pion niet 
vertrouwde. 
41. …, Pxd4+?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar toch is slaan op f4 sterker. Na 42. Lf7, Kc7 43. Kb4, 
f5 heeft zwart dan weinig te vrezen en na 42. c5+, bxc5 
43. dxc5+, Ke5 44. Lf7, Pd3 45. Kb6 (45. c6, Kd6 46. Kb6, 
Pe5 is slechts uitstel) 45. …, Pxc5 46. Kxc5, f5 bereikt 
zwart het bekende loper-van-de-verkeerde-(hoek)kleur-
eindspel, dat wit nooit kan winnen. 
Naar dit eindspel toewerken is één strategie die zwart in 
dit eindspel kan volgen om remise te bereiken. Maar er 
is ook een tweede plan voor zwart: het paard richting 
wits pionnen op de koningsvleugel sturen om op tijd alle 
pionnen (in ruil voor het paard) af te ruilen. 
Met de tekstzet maakt zwart het zichzelf moeilijker dan 
nodig, maar waarschijnlijk niet meer dan dat. 
42. Kxb6, Pe6 43. Lf7, Pc5 44. Ld5?! 
Dit geeft zwart de kans wits initiatief te neutraliseren. 
Beter is 44. f5, maar na 44. …, Pa4+ 45. Ka6, Pc3 blijft het 
de vraag of wit er door komt. 
44. …, Pd3?! 
Maar zwart mist deze kans: na 44. …, Pa4+! (meteen 44. 
…, f5 is waarschijnlijk ook goed genoeg) 45. Kb7, f5! 46. 
Lf7, Kc5 haalt zwart op tijd de pion op f4 op en is remise 
onvermijdelijk. Nu volgt een korte manoeuvreerfase. 
45. f5, Pc5 46. Le6, Pd3 47. Lg8, Pc5 48. Ld5, Pd3 49. Kb7 
Wit ziet dat hij hier weinig mee opschiet en legt nu zijn 
kaarten op tafel, zo lijkt het. 
49. …, Pc5+ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. Kb6 
Toch niet! Blijkbaar was de witspeler niet helemaal 
tevreden over de positie van de h-pion – of was hij al van 
plan om ter voorbereiding h5 te spelen en wilde hij de 
psychologische druk eerst nog even opvoeren? Een 
mogelijk vervolg, voor als wit consequent verder was 
gegaan, is 50. Kc8, Pb3 51. Le6, Pc5 52. Lf7, Pb3 53. h5 
(nu dan toch ook maar; 53. Kd8, Pd4 54. Lg6, h5! levert 
wit niets op) 53. …, Pd4 54. Le6, Pe2 55. Kb7 (nu blijkt 
dat doorgaan met 55. Kd8, Pg3 56. Ke8, Pxh5 57. Kf7, 
Ke5 58. c5, Pg3 59. c6, Kd6 60. Ld7, h5 61. Kxf6, h4 niet 
voldoende is voor wit) 55. …, Pd4! (ook zwart moet 
blijven opletten: na 55. …, Kc5 56. Kc7, Pg3 57. Kd7, Pxh5 
58. Ke7, Kd4 59. Lg8!, Ke5 60. c5, Pg3 61. Kd7, Pxf5 62. 
c6, Pd6 63. c7, f5 64. Le6, f4 65. Lg4, Pc4 66. Kc6, Pd6 67. 
Kc5, h5 68. Lxh5, Pc8 69. Lf3, Pe7 70. Lg4 wordt hij 
uitgetempo'd) 56. Kb6, Pb3 en wit is niets opgeschoten. 
Maar voor deze analyse steek in mijn handen niet in het 
vuur... 
50. …, Pd3 51. h5, Pc5 52. Lg8, Pe4 53. Kb7 
En nu dan alsnog; wit moet ook wel als hij nog iets 
bereiken wil. 
53. …, Pc5+ 
Handiger is 53. …, Pg3! 54. Kb6 (aan zowel 54. Le6, Kc5 
als 54. Lf7, Pxf5 heeft wit niets) 54. …, Pxf5 55. c5+, Ke5 
56. c6, Pe7 57. c7, Kd6 en dit eindspel houdt zwart wel 
eenvoudig remise. 
54. Kc8, Pe4 55. Lh7, Pg3 56. Lg6 
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56. …, Pe4? 
De vermoeidheid van een hele middag verdedigen eist 
zijn tol. Zwart had nog een laatste kans op remise, maar 
die was wel erg lastig te zien. Na 56. …, Kc5 57. Kd7 (57. 
Lf7, Pxf5 58. Kd7, Pg3 is meteen remise) 57. …, Kxc4 58. 
Ke7, Pe4 59. Kf7, Kd4 60. Kg7, Ke5 61. Kxh6, Pg3 heeft 
zwart wits stukken aan zijn eigen pionnen 
“vastgeplakt” (ook geen onbekende term voor de ASV-
cursisten van Jeroen Bosch...), bijv. 62. Lh7 (62. Kg7, 
Pxh5+ 63. Lxh5, Kxf5) 62. …, Kf4 63. Kg6, Kg4 en zwart 
haalt beide pionnen op. 
57. Kd8, Ke5 
Ook na 57. …, Kc5 58. Lf7, Pg3 59. Ke7, Pxf5+ 60. Kxf6, 
Pg3 61. Kg6 wint wit. 
58. Ke7 
En een zestal zetten later geloofde Ruud het verder wel. 
(1 – 0) 
  
Tony speelde een leuke partij tegen een sterke 
tegenstander waarin veel gebeurde en iedere uitslag 
mogelijk was geweest. 
  
Tony Hogerhorst – Yuri Eijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. …, f4? 
Een merkwaardige beslissing: zwart sluit het centrum, 
terwijl wit al begonnen is met zijn koningsaanval. Dat 
kan nooit gunstig zijn voor zwart... 
15. 0-0-0, Kh8 16. Tdg1, Lf6 17. Lxf6+, Txf6 18. Pg5 
Wit gaat rechtlijnig verder; alternatieven zijn het kalme 
18. Kb1 en 18. h4. 
18. …, Pf7 
Zwart concentreert zich volledig op de verdediging, maar 
18. …, c6 om iets van tegenspel te krijgen komt in 
aanmerking. 
19. h4, Pxg5 20. hxg5, Tg6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een belangrijke stelling. Met energiek spel heeft wit 
groot voordeel behaald (in computertermen: +2, maar 
misschien overschat mijn (verouderde) computer het 
witte voordeel) maar hoe nu verder? Met het torenduo 
op de g- en h-lijn is het verleidelijk om die lijnen te 
openen, maar staan de witte stukken al optimaal? In de 
volgende fase maakt Tony geen duidelijke fouten, maar 
zijn voordeel loopt volgens mijn computer langzaam 
maar zeker terug. Een alternatief is om de toren van h1 
op h5 te posteren, zodra zwart …, Ld7 heeft gespeeld 
zelf Lg4 spelen en ondertussen de positie van de dame 
en het paard rustig verbeteren. 
21. Lh5, Tg7 22. g6, Dg8 23. Dd1 
En hier is er een alternatief idee om een tweede front te 
openen met 23. c5!?. 
23. …, Pxg6 24. Th2, Pf8 25. Tgh1, Lg4 26. Lxg4, Txg4 27. 
Df1, Te8 28. f3, Tg5 29. Pd1, Tg3 30. Th3, Te7 
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Inmiddels is het witte voordeel als sneeuw voor de zon 
verdwenen. Zwarts dreiging …, Teg7 ziet er onplezierig 
uit, maar wits oplossing is wel erg rigoureus. 
31. Txg3?!, fxg3 32. Dg2, Dg5+ 33. Kc2, h5 34. Pf2, h4 
35. Pg4?!, Pg6?? 
Ongetwijfeld zal het tijdnood zijn geweest. In één klap is 
zwart zijn voordeel kwijt en heeft wit de touwtjes weer 
in handen. Meteen 35. …, Th7 beoordeelt mijn computer 
ongeveer als -2... 
36. Dxg3, Th7 37. Df2, Pf4?! 38. c5?! 
Er was niks mis mee het pionnetje op a7 mee te 
pakken... Maar met weinig tijd ziet het er gevaarlijk uit 
de dame van het strijdtoneel weg te halen. 
38. …, b6 39. cxd6 
Hier is 39. c6!? een alternatief: de pion op c6 kan lastig 
worden voor zwart in het eindspel. 
39. …, cxd6 40. Kb1, h3 41. Dc2, Tf7 42. Dc6, De7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tijdnoodfase is voorbij en wit is eruit gekomen met 
een voordelige stelling. Maar opnieuw is voor wit de 
vraag: hoe nu verder? Mijn computer suggereert 
zettenreeksen die ik niet goed begrijp en zelf weet ik het 
in deze stelling ook niet, dus het eind van de partij volgt 
zonder analyse. Vermoedelijk is wits volgende zet niet 

optimaal, krijgt zwart na dameruil het initiatief maar 
verliest dit na 48. …, Tc4 weer, waarna de spelers 
afwikkelen naar een gelijk toreneindspel – een correct 
einde van deze boeiende partij. 
43. Ph6, Tf6 44. Dc8+, Df8 45. Dxf8+, Txf8 46. Kc2, Kg7 
47. Pg4, Tc8+ 48. Kd2, Tc4 49. Pf2, Td4+ 50. Kc2, Tc4+ 
51. Kd2, Td4+ 52. Kc3, Kf6 53. b3, Kg5 54. Pxh3+, Pxh3 
55. Txh3, Kf4 56. a4, a5 57. Th6, Kxf3 58. Txd6, Kxe4 59. 
Txb6, Td3+ 60. Kc2, Txd5 61. Tc6, Ke3 62. Tc3+, Ke2 63. 
Tc4, Ke3 64. Tc3+, Ke2 65. Tc4, Ke3 (½ – ½) 
  
Tot slot: in de vorige ASV-nieuws schreef ik over Theo's 
vergissing met de opstelling, maar vergat ik op te 
merken dat die verwisseling wel 1,5 punt uit twee 
partijen opleverde en daarmee een belangrijke bijdrage 
aan de overwinning in de eerste ronde. In de twee 
volgende rondes heeft Theo als teamleider niet meer 
zo'n “fout” gemaakt, met als gevolg twee (krappe) 
nederlagen. Dus misschien zou het goed zijn als...  
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ASV 5 blijft punten sprokkelen 
Erik Wille 

(Advertentie) 

Nadat we tegen Het Kasteel 2 een beetje teleurstellend 
op een gelijkspel bleven steken, is er al weer veel 
gebeurd. Na drie ronden spelen is wel duidelijk dat we 
het in een hele zware poule heel behoorlijk doen. Nog 
altijd staan we in de top van het klassement en dat roept 
meteen vragen op. De laatste jaren doet het vijfde 
steevast lang mee om de titel. Tegelijkertijd spelen in 
ASV 5 juist veel spelers die liever niet (negen keer) op 
zaterdag spelen. Wat formuleer je dan als doelstelling?  
 
Ik worstel als teamleider al tijden met deze vraag. Twee 
jaar geleden konden we ASV 4 van de degradatie redden 
door te promoveren. Afgelopen jaar misten we de titel in 
de laatste vijf minuten van het seizoen. ASV 4 lijkt dit 
seizoen niet van plan in de problemen te komen. Dus we 
kunnen onze eigen doelen najagen. Maar welk doel 
kiezen we? 
 

1. Met plezier een potje schaken en dan zien we 
wel waar het schip strandt 

2. Handhaving zou mooi zijn 
3. Kampioen worden 
4. Zo lang mogelijk meedoen in de top 

 
Zegt u het maar. Als ik ze naloop, dan past de eerste 
optie niet bij ons achttal. Daarvoor zijn alle spelers te 
fanatiek. Maar met plezier een potje schaken; dat wil 
iedereen wel. Elke wedstrijd opnieuw vliegen we onze 
tegenstander naar de keel. Dat strookt niet helemaal 
met “erin blijven zou al mooi zijn”. Kampioen worden, 
hoeft niet persé, maar we willen wel alle wedstrijden 
winnen ……. Dat knelt een beetje. En optie 4 is net zoiets 
als optie 2. Vlees noch vis. Nee, als ik het zo bekijk, dan 
willen we met plezier een potje schaken en zo kampioen 
worden.  Vijf teams op zaterdag dan maar? Daar draait 
het op uit. Gelukkig is Anne Paul Taal een uitstekende 
coördinator voor de zaterdagteams.  
 
Na Het Kasteel 2 wachtte ons de thuiswedstrijd tegen 
het stugge PION 2. De Groesbekers speelden vele jaren 
in de promotieklasse (in 2012-2013 voor het laatst) en 
doen van bord 1 naar bord 8 nauwelijks voor elkaar 
onder. Afgelopen seizoen wonnen we in een spannend  
duel thuis met 5-3. Ook dit jaar leek het lang spannend, 
maar dat was het niet. ASV 5 roerde haar staart. Onze 
overmacht aan de laatste vier borden was 
overweldigend. Helaas beschik ik deze keer niet over 
fragmenten. Ik had stiekeme hoop op spontane 

aanlevering, maar bescheidenheid viert de boventoon in 
ASV 5. Siert Huizinga won ook zijn tweede partij snel en 
eenvoudig. Wel had hij er tien zetten meer nodig dan de 
vorige keer; rond de 20 meen ik. Het was al in het vierde 
uur dat Tony Hogerhorst een dameeindspel met een 
sterk paard tegen een zwakke loper winnend afsloot. 
Jacques Boonstra was een paar uur voor de wedstrijd 
gestrikt als vervanger van René van Alfen. Hij koos voor 
de aanval en die sloeg in gierende tijdnood door. En net 
daarvoor won Coen Mekers op zijn bekende manier. 
Aanvallen aan de kant waar de koning niet staat en dan 
toch winnen. Knap hoor! Wouter Abrahamse had al snel 
remise gespeeld en Paul van der Lee deed dat na lange 
strijd in tijdnood. Erik Wille en Quirine Naber scoorden 
niet, maar 5-3 winst was al meer dan voldoende. 
 
De tweede uitwedstrijd van het seizoen was bij mij in de 
achtertuin. Gezellig op visite bij onze Arnhemse 
schaakvrienden van De Toren. Het derde team is 
gedegradeerd uit de promotieklasse en dat wil graag 
snel weer terug. Maar ja, hoe aardig al die Torenaren 
ook zijn, om daar nu aan mee te werken …… Onze oud-
clubgenoot en van een aantal spelers van ASV 5 ook oud
-teamgenoot Jan Willem van Willigen was hun captain 
en grappig genoeg had hij net als ik de opstelling volledig 
aangepast. Zo trof behalve aan bord 1 niemand de 
verwachte en misschien wel gehoopte tegenstander. De 
teams waren volledig gelijkwaardig en de eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat De Toren 3 in de calculaties 
tussendoor steeds op 4+ stond. Tony Hogerhorst, die 
van beide clubs lid is, ging in sneltreinvaart langs Gerrit 
Janssen, maar Jan Willem van Willigen herstelde het 
evenwicht weer. Hij kreeg weliswaar niet zoals gehoopt 
Coen Mekers als tegenstander en hij stond na de 
opening ook nog eens niet best. Quirine Naber raakte 
echter na dameruil het spoor bijster en de routinier 
sloeg meteen toe. Na enkele remises was het 2½-2½ en 
volgde een enerverende slotfase met voor de spelers 
weinig tijd. Het was dan ook al rond middernacht en om 
die tijd zijn er tegenwoordig niet veel partijen meer 
bezig. Intussen was de supportersbus van ASV ook 
aangekomen. In minder dan een half uur tijd gebeurde 
er heel veel op de drie resterende borden.  Eerst gaf 
Siert Huizinga zijn voordeel weg door een belangrijke 
pion weg te geven. Wat zijn er soms toch slechte velden 
voor de koning. René van Alfen knokte zich vanuit een 
benarde positie echter terug in de partij en Wouter 
Abrahamse kwam overwegend te staan zonder  
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ASV 7 
Jan Vermeer 

duidelijke winstkansen. René had inmiddels regelmatig 
minder dan 20 seconden. Dat was link in zo’n 
ingewikkelde stelling. Een 4½-3½ nederlaag dreigde. 
Siert bracht de hoop in de harten van de ASV-ers terug. 
Een trucje met een dreigende paardvork leverde een 
stuk op. Die ging wel winnen. Een geruststellende 
gedachte zeker toen René zich mat liet zetten. Wouter 
leek intussen echt iets te hebben. Helaas speelde de 
tegenstander op een belangrijk moment een 
onreglementaire zet.  

Dat leverde Wouter wel twee minuten extra bedenktijd 
op, maar in de tijd dat de klok aangepast moest worden, 
was er gelegenheid voldoende om de juiste verdediging 
te vinden. Of die in twintig seconden ook gevonden was, 
zal nooit iemand te weten komen. Enkele zetten na de 
onderbreking werd het duel remise. Siert won zoals 
verwacht en zo werd ook de tweede uitwedstrijd 4-4. 
ASV 5 staat nu derde met een punt  achterstand op De 
Toren 3, dat de koppositie overnam van het onverwacht 
verliezende Zutphen. 

In de eerste ronde hadden we met 4½-3½ gewonnen. Nu 
moesten wij tegen Doetinchem 2 aantreden. Die hadden hun 
eerste ronde verloren met maar liefst ½-7½. Bij mijn eerste 
ronde langs de borden zag het er goed uit.  Theo Koeweiden 
had zijn tegenstander helemaal overlopen. Ik gaf in de 
opening centrumpion e4 weg. Dan maar net doen of het een 
offer was en er ook naar schaken. Bij Tijs van Dijk is het altijd 
een genoegen naar zijn stelling te kijken. Ik dacht, wat doet in 
hemelsnaam zijn dame op de damevleugel, die helemaal 
afgesloten was van de rest. Ook stond daar een paard op a7 
(nog net niet in de hoek) echt op stal. En zijn loper op e7 kon 
ook al niets uitrichten. Hans Rigter speelde onconventioneel. 
Niet rokeren en met de koningsvleugelpionnen en stukken een 
koningsaanval opzetten. Tom Bentvelzen kwam een paard 
voor. Ik kreeg een remiseaanbod, maar hoorde dat niet. Plots 
regende het punten voor ons. Theo, Rob van Belle wonnen, 
Edwin Peters behaalde remise en Hedser Dijkstra won ook. 
Daarna even niets. Tom bracht met zijn paard voor, zijn partij 
tot winst. Tijs van Dijk behaalde- als zo vaak- gewoon met 
zwart weer zijn winst en ik had mijn weggegeven pion 
teruggewonnen, maar moest enigszins knarsetandend door  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ongelijke lopers met remise genoegen nemen. Restte de partij 
van Hans. Zijn aanval was niet doorgeslagen en hij had teveel 
tijd gebruikt. Dat kostte hem de partij.  Grappig is dat volgorde 
van de uitslagen bijna gelijk is aan de bordvolgorde. Bord 8 
was het eerste klaar en bord 1 als laatste. Hieronder de 
leerzame partij van Tijs. 
Niels van der Mark (1726)-Tijs van Dijk 
1.e4, e6 2.d4, d5 3.Pd2 (gelijk al een ongebruikelijke zet), Pf6 
4.e5, Pfd7 5.Ld3, c5 6.c3, Pc6 7.Pe2, cxd4 8.cxd4, Le7 9.f4, Db6 
10.Pf3, 0-0 11.0-0, Te8 12. Kh1 (wel erg voorzichtig, beter is de 
loper op c1 te ontwikkelen), Pf8 13.a3, a6 14.b4, Ld7 15.Lb2 
(heeft deze loper hier toekomst?), Tac8 (zwart moet zich 
behelpen in de kleine ruimte die hij heeft) 16.Tc1, Pa7 17.Pc3, 
Pb5 18.Tf2, Pxc3 19.Txc3, Txc3 20.Lxc3, Tc8 (zowaar heeft 
zwart zich een open lijn verschaft) 21.Lb2? (Ld2), Lb5! 22.Lb1, 
a5 23.Dd2, axb4 24.axb4, Tc4 25.Lc3, Dc7 26.Ld3 (diagram?), 
Txc3 27.Lxb5, Lxb4 (het eerste pionnetje gewonnen in een 
mooie combinatie) 28.De2, Tc1+ 29.Tf1, Txf1+ 30.Dxf1, Pf6 
31.g3, Pe7 32.g4 (voortschrijdend inzicht), Dc3 33.Df2, Pc6 34. 
f5, Dc1+ 35.Kg2, Df4 36.Lxc6, Dxf4 37.Kf1, bxc6 (de partij is 
gelopen) 38.f6, gxf6 39.exe6, Ld6 40.Pe5, Lxd5 41.dxe5, Df5 0-
1 Tijs heeft het smalle pad naar winst vlekkeloos afgelegd. 



(advertentie) 


