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Van de redactie 
Hier is het nieuwe nummer van ASV-nieuws! Het vorige nummer is, gezien de vele positieve reacties, goed ont-
vangen en daar is de redactie erg blij mee.  

Deze maand hebben we veel kopij ontvangen, waardoor we weer aan 60 pagina’s komen. Daarbij ook geheel 
nieuwe inzenders. We willen hen aanmoedigen daarmee door te gaan. 

Wij wensen u veel leesplezier en prachtige schaakwedstrijden toe. 
Theo van Lotringen, Jan Diekema, Tom Bus  

Van het bestuur 
Het einde van schaakseizoen 2017-2018 is daar. Een seizoen waarin veel gebeurde. Positief is onder meer dat na 
een korte onderbreking ASV-Nieuws weer in volle glorie herrezen is. Ook prachtig is het dat onze website verni-
euwd is en daarmee aangepast is aan de eisen van deze tijd. Sportief gezien was het vooral billenknijpen. Voor 
ASV 4, 5 10 en 12 liep dat verkeerd af. En bovendien miste ASV 8 de titel na het hele seizoen bovenaan gestaan 
te hebben. Gelukkig was er positief nieuws van ASV 6. Met de tweede plaats promoveerden ze naar de pro-
motieklasse, waardoor de degradatie van ASV 4 ongedaan werd gemaakt. 
 
Besluitvorming externe competitie 
In de afgelopen maanden zijn historische besluiten genomen over de competitieopzet. We zetten de bel-
angrijkste veranderingen, die komend seizoen ingaan nog even op een rijtje. 

KNSB-competitie en regionale competities zijn volledig gescheiden competities 
De KNSB-competitie blijft de zaterdagcompetitie, waarbij ook ingeschreven kan worden in lagere klassen dan 

de derde klasse, wat tot dit seizoen de laagste klasse was 
De zaterdagcompetitie blijft t/m de 4e klasse uit 9 ronden bestaan. Lagere klassen spelen 7 ronden 
De regionale competitie blijft de avondcompetitie, alleen wordt vanaf komend seizoen uitsluitend met 

achttallen gespeeld 
Alle spelers die in de zaterdagcompetitie spelen mogen ook in de avondcompetitie spelen en andersom 
De regionale competitie van de OSBO wordt uitgebreid met de teams uit de SGS en de SBO in één grote geza-

menlijke competitie 
OSBO-, SGS en SBO organiseren naast de avondcompetitie ook nog een viertallencompetitie 
In de avondcompetitie zijn de regels m.b.t. het samenstellen van de teams en het invallen strenger ge-

worden 
 
ASV heeft actief deelgenomen aan de discussie over deze wijzigingen. Het bestuur van ASV was en is van mening 
dat het gaan spelen met achttallen in de regionale competitie een slechte zaak is voor de kleinere clubs. Dit zal 
ertoe gaan leiden dat sommige clubs niet meer mee kunnen doen. Dat vinden wij een slechte zaak en daar is het 
alternatief van de viertallencompetitie slechts een surrogaat voor. Daarnaast vinden wij het niet goed dat er 
twee competities op de avond zijn. Dat holt de interne competities van clubs uit. ASV heeft om die redenen dan 
ook tegen deze voorstellen gestemd. Tot onze verbazing waren er slechts drie clubs tegen en vreemd genoeg 
stemden zelfs de kleine clubs voor. 
 
Externe competitie 2018-2019 
We hebben in maart via een vragenlijst een voorlopige indicatie proberen te krijgen van de deelname na de in-
grijpende wijzigingen in de competitie, zoals hiervoor beschreven . 92 ASV-ers (67%) reageerden op die vra-
genlijst en een opmerkelijk groot aantal verkoos op dat moment een reserverol boven een vaste plaats. Mogelijk 
kwam dat voort uit het feit dat veel leden nog niet wisten welke voorkeur ze hadden. Ook was het opmerkelijk 
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ASV-ers die nu op zaterdag spelen, dat willen blijven doen en dat de meeste leden die in de OSBO-competitie 
speelden, dat ook willen blijven doen. Wel zagen we een dalend aantal spelers dat mee wil doen in de teams.  
 
Wij willen echter, zeker in de avondcompetitie, graag zoveel mogelijk teams opstellen. Dus we hopen dat veel 
leden alsnog voor een vaste plek kiezen boven een reserverol.  Wat we nog niet weten, maar wel verwachten, is 
dat er mogelijk spelers van een andere club bij ons willen spelen in de competitie, waarin hun huidige club geen 
teams heeft. Uiteraard proberen we ook dat te faciliteren. 
Vooralsnog hebben we voor de KNSB-competitie (de zaterdagcompetitie) vier teams opgegeven. Voor de lagere 
klassen en voor de avondcompetitie kunnen we nog teams opgeven. De komende weken zullen we jullie vragen 
jullie definitieve voorkeur (zaterdag, avond, zaterdag en avond) aan ons kenbaar te maken. We hopen in juli van 
alle leden duidelijkheid te hebben, zodat we weten met hoeveel teams we gaan spelen. Dan kunnen we ons 
daarna richten op de teamsamenstellingen.  
  
Voor de avondcompetitie moeten de teams voor 1 september aangemeld zijn. ASV zal in principe alleen aan de 

reguliere competitie (achttallen) deelnemen en niet aan de viertallencompetitie. Wij vinden deelname aan twee 

externe avondcompetities teveel afbreuk doen aan onze interne competitie. Afgelopen seizoen speelden 54 

spelers vast in een avondteam. We gaan er dus naar streven om 7 teams te formeren. Dat is ruim meer dan de 

uitkomst van de enquête doet vermoeden. Een mooie uitdaging! 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat alle wijzigingen in de externe competitie vragen oproept. Schroom niet deze te 

stellen. Erik Wille is daarvoor het eerste aanspreekpunt. 

 

Jeugd 

Op 23 juni heeft Koen Stadegaard aan het  NK voor F-pupillen deelgenomen. Ons jonge talent was in dit kampi-

oenschap als 48e van de 52 deelnemers geplaatst. Koen haalde echter met 3 punten een uitstekende gedeelde 

29e plaats. Het is duidelijk dat er groei zit in de schaakkracht van Koen. Ook mooi nieuws was er van de examens. 

Op 22 juni werd er door de jeugd en door de senioren van de trainingsgroep examen gedaan en in totaal werden 

er 16 diploma’s gehaald. 

 

Onze jeugdopleiding is de afgelopen tijd flink geslonken qua aantal jeugdspelers. Daar willen we komend seizoen 

een ommekeer in brengen. Dat vraagt aan de ene kant op organisatorisch vlak iets. Daar is de jeugdleiding mee 

bezig om te zorgen, dat nieuwe jeugdleden ook op een goede manier opgevangen kunnen worden. Ook zal het 

aantal jeugdleiders op sterkte moeten blijven. En omdat we nu al weten dat enkele jeugdleiders gaan stoppen, is 

aanvulling dringend gewenst. Ook zoeken we nog steeds iemand die het jeugdschaak wil coördineren.  
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We gaan bij de start van het nieuwe seizoen en dus ook het nieuwe schooljaar een wervingsactie opzetten. We 
willen een cursus van een week of vijf aanbieden, die we afsluiten met een leuke schaakavond met prijsjes en 
een consumptie of een ijsje. We hopen dat een deel van de kinderen zoveel plezier beleeft aan die schaaklessen, 
dat ze daarna blijven en in de reguliere lesgroepen doorstromen. Maar daarnaast willen we de kinderen dan ook 
stimuleren meer aan schaken te doen door de online-mogelijkheden die er tegenwoordig zijn. ASV wil dan een 
abonnement op Chesskids of Chessity beschikbaar stellen. De jeugdleiding onderzoekt welke vorm van inter-
netschaak het beste past bij dit doel. De werving gaan we oppakken door de internetsites van de wijkbladen van 
berichten over de schaaklessen te voorzien. Daarnaast gaan we de scholen in de omgeving van ons clublokaal 
benaderen om reclame te maken voor deze schaaklessen. Een idee is om scholen die enthousiast reageren op 
dit  initiatief ook te belonen met een aantal internetaccounts, zodat ze dat kunnen gebruiken bij schaaklessen 
die op school wellicht al gegeven worden. 
 
We hopen met deze aanpak het aantal kinderen in de lesgroepen weer flink te laten groeien. We overwegen 
rond het schoolschaakkampioenschap in januari opnieuw een vergelijkbare actie uit te zetten. 
 
Activiteiten 
De afgelopen periode was er eerst het Vierkampentoernooi met 38 deelnemers. Waarom dit toernooi niet groter 
wil worden, is ons een raadsel. Elders in het land zijn er vierkampentoernooien met een kleine 100 deelnemers. 
Na de 13e editie maken we ons maar niet druk meer om dit raadsel. Het was weer gezellig en dat is het bel-
angrijkste. Op de tegelijkertijd gehouden OSBO-cupfinaledag werd de OSBO-cup gewonnen door Koningswaal uit 
Beuningen, dat eerder ook al kampioen werd in de promotieklasse. Daarna was de massakamp tegen Wa-
geningen weer een groot succes. De 15e editie werd met 12,5-17,5 gewonnen door Wageningen. Bij de jeugd 
won ASV met één punt verschil. Afgelopen zondag was de 5e aflevering van het Terrasschaaktoernooi bij Café Bar 
Heeren van Aemstel. Zo’n 30 schakers hadden daar een leuke snelschaakmiddag met aansluitende BBQ. 
 
Trainingskamp 
Ter gelegenheid van de 100e schaaktraining bij ASV organiseerde onze trainingscoördinator Nico Schoenmakers 
met zijn trainers een heus trainingskamp op Landgoed Halsaff in Babberich. Dit weekend werd een groot succes 
en is voor herhaling vatbaar. Het was meteen ook het laatste kunstje van Nico Schoenmakers als trainingscoördi-
nator. Na 12 jaar stopt Nico met dit werk voor ASV. Andere uitdagingen wachten hem. Nico heeft Anne Paul Taal 
bereid gevonden deze rol vanaf het nieuwe seizoen over te nemen. Wij danken Nico voor zijn enorme inzet voor 
ASV gedurende  heel veel jaren. 
 
Komend seizoen 
Het nieuwe seizoen begint weer op donderdag 16 augustus met een vrije speelavond. Op 23 augustus spelen de 
clubkampioen en de bekerwinnaar simultaan. Op het moment dat dit geschreven is, waren de namen nog niet 
bekend. Op 30 augustus begint de interne competitie. Dan beginnen ook de jeugd en ook de schaaklessen voor 
de senioren weer. 
 
Tenslotte 
We wensen alle ASV-ers een mooie zomer toe. Wellicht breng je die schakend door. Laat het ons weten, want wij 
volgen graag alle ASV-ers op hun toernooien. Veel schaakplezier bij uw schaakavonturen. En laat je de 
schaakstukken even links liggen, dan een fijne vakantie! 
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We zijn weer aan het eind van een schaakseizoen gekomen. Het was een enorm spannend seizoen, waarbij de 
kampioenen in groep A en B pas op de laatste avond bekend werden. De strijd om de beker is nog niet eens ge-
streden. Wouter van Rijn en Peter Boel vechten op de avond dat dit clubblad verschijnt om de beker. Het was 
ook een seizoen met veel nieuwe gezichten. Sommigen kwamen alleen een aantal avonden proberen en bleven 
niet, maar veel spelers bleven en blazen wekelijks hun partijtje mee. Ook stroomden weer enkele spelers uit de 
lesgroep door. En dat is een goede ontwikkeling. 
 
De opkomst in de interne competitie lag dit seizoen lager dan in voorgaande seizoenen en daardoor bereikten 
ook minder spelers de 25 partijen die nodig zijn om in het eindklassement opgenomen te kunnen worden. 
 

Interne competitie 
Erik Wille 



Juli 2018                             ASV Nieuws 

8 

 

 

In seizoen 2013-2014 zagen we eerder een laag aantal spelers in het eindklassement. Daarna kwam er echter 
weer een opleving. Door de wijzigingen in de externe competitie zullen we ons toch moeten beraden op de ver-
werking van uitslagen in de interne en het maximaal aantal partijen. Daarover eind augustus meer. 
 
Maar liefst 25 spelers kwamen dit seizoen bij ASV kennismaken met het schaken in onze interne competitie. 
Daarvan zijn er 12 lid geworden en er gaan er nog meer volgen. 
 

 
 
Deze toeloop juichen we van harte toe. Het is goed dat ASV gevonden wordt. Onder de nieuwe gezichten zijn er 
naast enkele ervaren clubschakers gelukkig ook veel spelers die thuis al met vrienden schaakten en het nu ook 
eens bij een club wilden proberen. Fijn dat zij zich ook bij ons thuisvoelen. Uiteraard gaan we de mensen die zich 
na een paar keer niet meer lieten zien nog weer benaderen. We willen iedereen graag aan boord houden. We 
zien overigens aan de scores dat de nieuwelingen al flink van zich afgebeten hebben. 
 
 

Naam Groep ELO TPR score aantal 

Albert Janssen A 2038 1772 0 1 

Nurzhan Khamiyev A 1813 1932 2 3 

Jan Willem van Willigen B 1761 1746 9 21 

Ronnie Eggink A 1760 1715 3,5 10 

Lex van Hattum B 1655 1680 14 26 

Vadim van Kuijk B 1608 1615 8 17 

Ruslan Bosch B 1569 2070 1 1 

Erik Gort C 1478 1636 8 10 

Peter Hamers C 1417 1447 9,5 18 

Remco Bakker C 1406 1506 1 1 

John Bijlsma C 1403 1429 2 3 

Bram Hamers C 1395 1434 12,5 22 

Geert Stradmeijer C 1364 1712 1 1 

Jan Ringoir C 1358 1120 0,5 4 

Guido van Kleef C 1341 1086 0 1 

Rob Helmink C 1236 856 0 1 

Joost Gresnigt C 1160 1304 6,5 9 

Cesar Eisma C 1159 1234 8,5 14 

Frans Berben C 1139 1043 4 13 

David Mashkour C 1086 743 0 1 

Hanna Wierts C 1046 1140 5 10 

Raymond Hendriks C 996 957 0,5 2 

John Staring C 985 673 0 1 

Bart van Etten C 971 754 0 3 

John van Brink C 962 750 0 4 
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Na al deze voorbereidende schermutselingen moeten de spanning over wie kampioen werd er maar eens afhalen. De eind-
stand bij groep A kent echter nog een licht voorlopig karakter, omdat de bekerfinale tussen Peter Boel en Wouter van Rijn 
nog gespeeld moet worden. En zolang die uitslag nog niet bekend is, kan ook de definitieve eindstand voor het Super Presti-
geklassement niet opgemaakt worden. We volstaan verderop met een voorlopige eindstand. 
 
Groep A 
Pieter Verhoef streed dit seizoen en zeker de laatste twee maanden een dubbele strijd. Enerzijds moest hij zijn koppositie 
verdedigen tegen bepaald geen kinderachtige tegenstanders. Dat resulteerde in een prachtige tweestrijd met Dirk Hoog-
land. En anderzijds werd het heel spannend of Pieter wel in het eindklassement zou komen. Uiteindelijk hield Pieter in die 
tweede race precies één clubavond over. Pieter hield in de titelrace met Dirk nog 33 punten over. De basis voor de titel leg-
de de nieuwe kampioen in de eerste weken van de competitie. Na een remise tegen Peter Boel volgden zeges op Jan van de 
Linde, Dirk Hoogland, de toen nog voor ASV spelende Jaap Amesz en Jan Knuiman. Later in het seizoen wisten alleen Dirk in 
hun tweede ontmoeting en Otto Wilgenhof van Pieter te winnen. Pieter is al weer even een vertrouwd gezicht in ASV 1. En 
nu pakt hij al op jonge leeftijd zijn eerste clubkampioenschap. Daar kunnen nog een hoop titels bijkomen in de komende 
jaren. Peter Boel bleef achter de twee kemphanen azen op misstappen. Vooralsnog is de derde plaats zijn deel. Mogelijk dat 
Peter via de bekerfinale nog een plaats kan stijgen. Het ligt niet voor de hand dat hij met een eventuele bekerwinst Pieter 
nog kan achterhalen.  
 
 

 
 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Pieter Verhoef 2185 14,5 25 10 14 4,5 11 2145 

2 Dirk Hoogland 2152 16,5 26 12,5 18 4 8 2162 

3 Peter Boel 2137 14,5 25 10,5 16 4 9 2148 

4 Jan Knuiman 1994 15 27 13 23 2 4 1989 

5 Gerben Hendriks 1877 16 32 10,5 19 5,5 13 1916 

6 Ruud Wille 1874 20 38 14 26 6 12 1863 

7 Désiré Fassaert 1751 12,5 31 9 20 3,5 11 1766 
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Groep B 
Geen Olympische Spelen, WK voetbal of willekeurig welk andere evenement kan op tegen de kampioenstrijd 
die dit jaar in groep B woedde. Koen van Keulen en Siert Huizinga weken het hele seizoen geen millimeter van 
elkaars zijde. In de onderlinge duels won Koen met 1,5-0,5. Maar verder was het verschil continu klein. En toen 
Koen in ronde 30 en 31 ineens twee partijen op rij verloor, zag Siert weer kansen. Juist in die twee ronden pakt 
Siert 1,5 punt tegen sterke spelers. Een nederlaag tegen Jan Knuiman kwam vervolgens weer onhandig uit. In de 
voorlaatste ronde wist Koen in het tweede onderlinge duel Siert niet de nekslag te geven. Vanuit een mindere 
stelling haalde de routinier de remisehaven en zo begon ronde 36 met 7 punten verschil. Koen van Keulen toon-
de zich een ware kampioen door niet te bezwijken onder de druk. Ronnie Eggink werd verslagen. Siert was Wis-
se Witmans ook de baas, maar de titel ging toch naar Koen. Koen van Keulen levert zo de knappe prestatie om 
in twee opeenvolgende seizoen groep C en groep B te winnen. De spelers in groep A zijn gewaarschuwd. De 
strijd om plaats 3 was al even spannend. Piet de Mol hield drie punten over op Jacques Boonstra. Mooie scores 
in de interne waren er voor Hub Kusters en Wisse Witmans. 
 

 
 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Koen van Keulen 1851 27,5 38 18,5 27 9 11 1811 

2 Siert Huizinga 1842 20,5 35 14,5 26 6 9 1843 

3 Piet de Mol 1770 17,5 31 13,5 22 4 9 1769 

4 Jacques Boonstra 1767 13,5 27 10 17 3,5 10 1748 

5 Edwin Peters 1734 13,5 27 8 16 5,5 11 1713 

6 Hub Kusters 1721 23 39 18 30 5 9 1735 

7 Wisse Witmans 1691 20 39 16,5 29 3,5 10 1693 

8 Lex van Hattum 1680 14 26 9 19 5 7 1655 

9 Rob van Belle 1601 16 30 13,5 27 2,5 3 1614 

10 Jan Vermeer 1598 18 39 14 29 4 10 1603 
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Groep C 
In deze groep halen traditiegetrouw de meeste spelers de finish. Spannend was het niet echt in deze groep. Horst 
Eder was oppermachtig dit seizoen. Het verschil met de ook uitstekend presterende Hendrik van Buren en Henk 
Schunck, die tweede en derde werden, was dan ook rond de 100 punten. Horst blonk uit door degelijkheid en 
verloor niet veel. Theo Koeweiden viel op door Horst twee keer de voet dwars te zetten. Daar stonden goede 
resultaten als winst tegen Wisse Witmans en een remise tegen Désiré Fassaert tegenover. Theo van Lotringen en 
Clemens Wijman vielen op met mooie interne scores. 
 

 

Bekercompetitie 
De bekerfinale gaat tussen Wouter van Rijn en 
Peter Boel. Wouter schakelde in de halve finale 
Dirk Hoogland uit en Peter Boel verraste Otto 
Wilgenhof. Eerder al had Jacques Boonstra de 
finale in de bekergroep tegen Tijs van Dijk ge-
wonnen. 
 
Rapidcompetitie 
In het vorige nummer meldden we Otto Wilgen-
hof al als winnaar van de rapidcompetitie. 
 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Horst Eder 1577 15 27 10,5 20 4,5 7 1565 

2 Hendrik van Buren 1483 14 31 11,5 25 2,5 6 1491 

3 Henk Schunck 1473 13 27 10,5 22 2,5 5 1459 

4 Hans Derendorp 1431 15,5 30 13,5 26 2 4 1426 

5 Kees van Keulen 1386 13 31 11,5 25 1,5 6 1422 

6 Clemens Wijman 1380 15,5 29 15,5 29 0 0 1363 

7 Ko Kooman 1379 12 28 10,5 22 1,5 6 1380 

8 Kazem Mollahosseini 1373 16 32 13 25 3 7 1392 

9 Theo van Lotringen 1351 22 41 20 32 2 9 1344 

10 Jan Zuidema 1289 11 26 10,5 24 0,5 2 1338 

11 Hans Meijer 1276 15,5 32 13 25 2,5 7 1305 

12 Jan Sanders 1274 16 32 15 29 1 3 1231 

13 Pim Rijmer 1184 13 29 12,5 23 0,5 6 1209 

14 Bob Hartogh Heys 1181 14,5 31 14,5 31 0 0 1208 

15 Phillip Stibbe 1086 11,5 29 11,5 29 0 0 1092 

16 Jan Diekema 1038 8 25 7 20 1 5 1087 
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Snelschaakkampioenschap 
Het snelschaakkampioenschap trok een groot deel van de spelers van onze 
hoofdmacht en dat was zichtbaar in de finalegroep. Met nog één ronde te gaan 
leidden Otto Wilgenhof, Bob Beeke en Tom Bus met 5 uit 6. Tom Bus won ver-
volgens het onderling duel tegen Bob en Otto ging onderuit tegen Wouter van 
Rijn. Die uitslagen brachten de titel bij Tom Bus. 
 
Eindstand Finalegroep A 
1. Tom Bus  6 
2. Bob Beeke  5 
2. Otto Wilgenhof 5 
4. Michiel Blok 4,5 
5. Pieter Verhoef 3 
5. Wouter van Rijn 3 
7. Jan van de Linde 1 
8. Peter Boel  0,5 
 
Extra competitie 
Bart de Kort heerste opnieuw in de extra competitie. Dit jaar 
haalde hij 6 uit 6. Hendrik van Buren werd keurig tweede met 
3 uit 5. Er waren dit jaar veel spelers die meespeelden, maar 
elke keer anderen, waardoor er helaas maar weinig spelers 
met veel partijen zijn. 
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ELO-stijgers 
Vorig jaar bij zijn titel in groep C was Koen van Keulen nog derde in dit klassement. Het kampioenschap in groep B bracht 
hem ook met overmacht de winst in het klassement voor de snelste ELO-stijger. Kortom: Koen is weer een van de succesvol-
ste ASV-ers van dit seizoen. Knap is ook de winst van Theo van Lotringen. Siert Huizinga sluit keurig af op een derde plaats. 
Opvallend veel spelers uit groep C staan in deze lijst en onder hen met name ook veel nieuwe spelers. Dat is goed om te 
zien. Het is goed denkbaar dat een van de spelers uit dit lijstje komend jaar bovenaan staat. Koen van Keulen heeft bewezen 
dat het kan. 
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Super Prestigeklassement 
Dan rest nog het klassement voor de meest allround speler van het seizoen. In deze Super Prestige kunnen pun-
ten behaald worden door de hoogste acht spelers in vier van onze competities.  Als je dit leest, dan zijn Wouter 
en Peter waarschijnlijk bezig met hun bekerfinale. Daarna  kunnen we pas het definitieve klassement in de super 
prestige opmaken. Voor nu publiceren we een voorlopige eindstand: 

 
 
Wat opvalt is dat in de kolom intern geen 4 punten gegeven zijn voor nummer 8. Die is er namelijk niet en ons 
reglement schrijft uitdrukkelijk voor dat deze punten voor nummer 8 uit het eindklassement van groep A zijn.  
 

Voor de bekerwinnaar geldt dat die 12 punten 
krijgt in plaats van de 10 die er nu staan. Dus of 
Peter Boel of Wouter van Rijn stijgt nog 2 punten. 
Mocht Peter bekerwinnaar worden, dan zou het 
kunnen dat hij in de interne competitie, waar be-
kerpartijen voor meetellen, Dirk nog net voorbij-
gaat. In dat geval zou Dirk 4 punten inleveren en 
Peter er 4+2 bij krijgen. Ook in dat scenario blijft 
Dirk Hoogland winnaar van de Super Prestige, 
wat in zijn geval meteen ook een beloning is voor 

de deelname aan bijna alle competities. Dirk zou dan winnaar zijn met 43 punten. Peter wordt dan tweede met 
41 punten en Pieter derde met 38,5 punt. Jullie begrijpen dat we de definitieve eindstand(en) in het nieuwe sei-
zoen nog publiceren (en voor dit tijd natuurlijk op de site). 
 
Het is nu tijd voor de zomervakantie. De zomer is er al een poosje. De vakantie komt voor velen nu ook naderbij. 
En de schaakvakantie begint en dat mag je op twee manieren lezen. Veel ASV-ers spelen deze zomer in Dieren, 
weer Dieren, Vlissingen, Praag of waar dan ook ter wereld een schaaktoernooi en hebben dus een schaakvakan-
tie. Anderen schaken vijf weken helemaal niet en hebben dus vakantie van het schaken. Op donderdag 16 augus-
tus beginnen we weer met een vrije speelavond in de kantine. Op 23 augustus gaan de clubkampioen en de be-
kerwinnaar tegen jullie aantreden in een simultaan en op 30 augustus beginnen we allemaal weer met een scho-
ne lei. 
 
Het was weer een mooi schaakjaar; op naar een volgend mooi schaakjaar! Jij komt toch ook? 

Nr Naam Intern Beker Rapid Snel Totaal  

1 Dirk Hoogland 28 6 13   47 

2 Pieter Verhoef 32 3   3,5 38,5 

3 Peter Boel 24 10   1 35 

4 Otto Wilgenhof   6 16 6,5 28,5 

5 Jan Knuiman 20       20 

6 Tom Bus     10 8 18 

7 Gerben Hendriks 16   1,5   17,5 

8 Jan van de Linde     13 2 15 

9 Désiré Fassaert 8   7   15 

10 Wouter van Rijn   10   3,5 13,5 

11 Ruud Wille 12   1,5   13,5 

12 Bob Beeke     1,5 6,5 8 

13 Jeroen Kersten     7   7 

14 Michiel Blok       5 5 

15 Remco Gerlich   3     3 

16 Jacques Boonstra   3     3 

17 Fred Reulink   3     3 

18 Barth Plomp     1,5   1,5 
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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 analyse van geest en de merkwaardige oog-handcoördinatie die nimmer gecontroleerd 
lijkt te kunnen worden. 

“Are we Human or are we Dancer” 

Vorige week woensdag was het weer pappadag, het hoogtepunt van de week. We hebben dan een programma 
dat redelijk vast ligt. We beginnen met lachen en we eindigen met lachen. Iets gedetailleerder: ik begin met het 
voorlezen van de welkomstboodschap “Welkom kleine vriend Olaf” die nog immer aan de muur hangt in gouden 
letters in onze slaapkamer. Glimlachend wendt hij zijn hoofd halverwege deze tekst naar een foto van mamma 
op het randje van de Grand Canyon. Duidelijk nog niet zwanger van Olaf. Al lachend wendt hij dan zijn hoofd 
naar de foto met pappa zwoegend met zwaartekracht en gewicht in Bryse Canyon. Gezellig keuvelend vervolgen 
we dan onze weg naar de verschoontafel waar het ritueel wordt uitgevoerd van een aai voor meneer Aap, een 
knuffel van de grote beer en een blik in de spiegel op een aftandse vader en een superfrisse zoon die zin heeft in 
het leven. We bonken de trap af naar speelkleed, flesje, broodje, fruithapje, en maken aanstalten om de plannen 
van de dag te bespreken. ijsje halen bij prikkels is vaste prik, en we hopen altijd op snickers-ijs en pistache. Olaf 
eet dan standaard met veel smaak mijn pistachedeel op en ik doe mij te goed aan de snickers. 

Na een blik te hebben geworpen op de FIFA-voetbalagenda bepalen we wat interessant is om te kijken en wat 
we verder gaan doen. Gelukkig is niets de moeite om te kijken dit wk dus onze creativiteit krijgt alle ruimte. Vast 
onderdeel van het programma is echter altijd de zogenaamde “Wansmaakwoensdagmiddag”. Meestal tegen een 
uur of vier ’s middags begint dat blok. Pappa gaat dan op zoek bij streamingsdienst Tidal naar alle pulpnummers 
die hij in de auto heeft gehoord afgelopen week onderweg naar zijn werk (waar hij met bloed zweet en tranen 
geld bij elkaar schraapt voor melk, Pampers en ander gerief). Meestal onthoud ik niks van deze liedjes want er 
gaan geen geheugenvakjes open als je gemiddeld 5 uur slaapt per nacht vanwege nachtelijke verwerkingsspee-
ches van zoonlief die vaak van 02.00 – 04.00 uur plaatsvinden. Dit keer echter had ik een nummer te pakken dat 
bleef rondspoken in mijn hoofd. Het liedje heet “are we human or are we dancer”, en de reden dat dit nummer 
bleef hangen was allereerst omdat het liedje leunde op de bekende drie akkoorden van het melancholische type 
dat werd voortgebracht door de Italo-disco van de jaren 80 waar ik groot fan van was en ben. Maar veel belang-
rijker, ik werd op een of andere manier geraakt door de titel. Het is namelijk een hele merkwaardige atypische 
titel. Human is namelijk wat je per definitie altijd al bent en dancer is wat je eventueel doet vanuit de status quo 
human. Nu lijkt het net alsof dancer een soort is die vergelijkbaar is met human.  Are we human or are we chess-
player, zou je ook kunnen zeggen. Slaat nergens op want we zijn het allebei. In hiërarchie van human als soort en 
chessplayer als taaltechnische  “verzijning” van een activiteit, te weten schaken. Dus “or” is vreemd vanuit die 
hiërarchie gedachte, en e regels van de vergelijking.  Bovendien zou het niet best zijn als op deze planeet de 
chessplayer een aparte soort is. Zou trouwens snel uitgestorven zijn denk ik. Chessplayers lopen op borrelnoten 
en triples bij ASV. Nee in deze liedjestitel zou “and”  logischer zijn. Are we Human and are we Dancer? Maar dat 
staat er niet en dat heeft natuurlijk een reden. 

Ik luisterde naar het feitelijk wat oppervlakkige, maar lekkere nummer en de titel liet mij ook na een dag niet los. 
Een regel daarna zingt de zanger namelijk i’m on my knees to find the answer”. Voorwaar geen futiele waardebe-
paling. Blijkbaar is het voor hem essentieel. Ben ik mens of ben ik danser? Het kan niet anders zijn dat ik anders 
moet gaan denken over deze vergelijking. Vroeger op school kon je twee verschillende breuken pas gebruiken als  
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je de noemer gelijk maakte. Hoe kom ik in deze titel nou toch de twee noemers gelijk maken? In een uiterste 
poging om het technisch op te lossen ben ik het eens om gaan draaien. Zou het zo kunnen zijn dat de auteur 
van deze titel human als iets doen beschouwd net als dancer? Want dan zouden we de breuk als gelijk kunnen 
beschouwen en gewoon oplossen met “or”. Maar al snel liet ik dit varen want als je geboren wordt als dieren-
soort dan word je nooit geboren als danser. Of wel? Of toch? Het woordje ‘are’ impliceert in beide premissen 
een zijnstoestand. Zou je misschien na de zijnstoestand mens de zijnstoestand danser aan kunnen nemen? En is 
de vraag van de liedjesschrijver dan wat hij dan is? Dat je je dusdanig vereenzelvigd met iets dat je gepassio-
neerd doet dat je jezelf niet voorstelt als mens maar als danser? Dat bracht mij een belangrijke stap verder. 
Want ik kwam namelijk meer richting de betekenis. En logica heeft nog niets met betekenis te maken in basis 
hoewel we daar vaak wel mee schermen... Wat zou de auteur met de zijnstoestand ‘dancer’ bedoelen. Waar-
schijnlijk bedoelt hij dat dancer onze eigenlijke, werkelijke identiteit is waarmee we ons afscheiden van de an-
der. Jung zou dit de individuatiefase noemen.. We zijn huppelende lichtvoetige wezens die probleemloos van 
oplossing naar oplossing vlinderen van futiele problemen. We raken de grond nooit want dat ligt eigenlijk niet 
in onze aard, we zijn dancer. Als je het omgekeerd zou laten contrasteren met human in deze betekenis dan 
kom je uit op een zwaarmoedig, zwaar geaard, diep geworteld onwrikbaar persoon. Niet in beweging te krijgen. 
Human dus. Human zou je dus ook kunnen kernschetsen als beginner. 

En plots begreep ik de les. Ik voel mij momenteel human in deze betekenis. Ik ben niet frivool creatief, luchtig, 
speels en hop niet van bloem naar bloem op zoek naar nog lekkerder honing, nee ik zit vast in een gouden kooi 
om mijn hypotheek te betalen, ik geloof de media dat 45 plussers geen recht meer hebben op een baan omdat 
het semi uit elkaar gevallen lijken zijn, ik geloof dat het niet mogelijk is om ergens anders leuke interessante 
dingen te doen, ik geloof dat ik moet dragen, stretchen, uitgeput raken om de maandelijkse dope op te strijken 
waar ik mijn hypotheek en andere luxe artikelen van kan betalen. Ergo ik voel mij beginner terwijl ik dat niet 
altijd ben geweest. Ik wil terug van beginner naar ervaren danser. Deze zin is even vreemd als de zin “are we 
human or are we dancer?”.  

 Mijn zoon zat ondertussen heen en weer te swingen op het nummer, ritmisch ongegeneerd, en hij keek mij la-
chend aan met onbezoedelde blik, kom met mij spelen.  

Vanaf dat moment ging het ineens snel. Ik wilde weer dancer worden dus ik heb mijn vriend Erik gebeld en ben 
met hem naar de kroeg gerend en heb met hem afgesproken dat we een toneelstuk gaan schrijven en uitvoe-
ren. Inclusief de angst dat iedereen het prut vindt en dat ik mijn tekst vergeet.. En dat gaan we met overtuiging 
doen. Ik was bij een concert van Marillion in Utrecht en de oude bassist had op zijn T-shirt staan “Play”. En ik 
dacht Ja! De zanger schreeuwde dat ze daar stonden te spelen ter meerdere hapiness van de bandleden, en ik 
zoog het op als nectar uit een hele aantrekkelijke bloem. 

Ik ben omgekat tot een human in de zin van aangepast en ingepast in de verwachtingen van pensioenfonds 
pfzw, en de “normaliteiten” van Rutte, ik gedraag mij, ik doe intellectueel en zoek naar semi- briljante verras-
sende oplossingen omdat ik niet door de mand wil vallen in mijn omgeving, ik oordeel en veroordeel als human 
en polariseer in mijn denken, ik ontzeg mijzelf kansen en bezie hoe mijn leven vordert en vordert, en kijk ang-
stig en in paniek achterom naar waar mijn leven in godsnaam is gebleven. ik beschouw en neem niet deel maar 
ik wordt momenteel gelukkig ernstig uitgenodigd om weer dancer te zijn, en dat is precies wat ik ga doen. Ik 
volg mijn gevoel, vlak naast mijn morele kompas gelegen, ik beweeg, ik creëer, het maakt mij wat uit, ik ben 
enthousiast, en ik ben niet bang voor verlies. Want dat is een Dancer. De vorm moet ik nog vinden maar de 
dapperheid is terug. 

Briljant, “are we human or are we dancer.” En de naam van de band is “the Killers”. Mijn vroegere regisseur van 
toneel (toen was ik nog dancer) zei altijd kill your darlings. Ga niet zitten herhalen wat je goed kunt want daar 
zit geen hond op te wachten en is retesaai. Onderzoek, probeer uit, kijk wat werkt en stop jezelf er in maar ex-
perimenteer!  

Dank je wel Killers voor een verrukkelijke uitdaging vermomd als vraag.  

Marco  
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Mocht u deze zomer geen genoeg krijgen van schaken, dan heb ik nog wat schaakproblemen voor u waarmee u deze competi-
tiestop kunt overbruggen. Daarom vindt u wat meer puzzels in dit blad dan gewoonlijk. Het betreffen de weekenden van de 
toernooien van Wijk aan Zee en Nunspeet 2018. 

Verder geen verslagen van deze toernooien, enkel de puzzels. Veel plezier ermee en ik zie jullie in het nieuwe seizoen! 

1) Wit speelt en wint 2) Wit speelt en houdt remise 3) Mat in 2 zetten 

4) Mat in 2 zetten 5) Mat in 3 zetten 6) Mat in 3 zetten 

7) Wit speelt en wint 8) Helpmat in 5 zetten met 2  9) Helpmat in 3 zetten met 2 oplossingen. 

     oplossingen. Zwart begint. De b-variant is zonder dame op c7 

     Zomerpuzzels  
     door Wouter van Rijn  
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10) Wit geeft mat in 10 zetten. 11) Zelfmat in 3 zetten. Wit speelt  12) Mat in 2 zetten. 

  en dwingt zwart om wit mat te zetten. 

13) Mat in 2 zetten. 14) Mat in 3 zetten. 15) Mat in 3 zetten. 

16) Mat in 5 zetten. 17) Wit speelt en wint 18) Wit speelt en houdt remise. 
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19) Helpmat in 5 zetten. Zwart begint. 20) Helpmat in 3 zetten met 3 oplossingen.  21) Wit speelt en wint. 

  Zwart begint. 

 22) Wit speelt en wint. 23) Wit speelt en houdt remise. 24) Wit speelt en houdt remise. 
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     Vierkampentoernooi  
     door Erik Wille  

Vierkampentoernooi weer reuze gezellig 
 
In het weekend na Hemelvaartsdag was alweer de dertiende aflevering van het Vierkampentoernooi van ASV. 
Met 38 deelnemers was het goed bezet. Althans als we naar de historie van dit toernooi kijken. Het blijft vreemd 
dat bijvoorbeeld in Haarlem en Lisse een veelvoud van dit deelnemersaantal naar een verder identiek toernooi 
komen. We blijven echter ons best doen om het record van 56 deelnemers weer te halen. In 2019 is er weer een 
nieuwe kans. 
 
Traditiegetrouw bestond het deelnemersveld uit geroutineerde clubschakers aangevuld met jeugdspelers van 
diverse naburige clubs. In de indeling waren jonge talenten enkele groepen hoger ingedeeld dan ze volgens hun 
ELO thuishoorden. Ze bewezen dat ze daar ook mee konden. Van ASV traden 12 strijders aan en niet zonder suc-
ces. 
 
In groep A speelde Robert Naasz. Hij kwam na drie lange partijen tot 1,5 punt. Daarmee werd hij derde. Oud-ASV
-er Tony Hogerhorst eindigde als tweede met 2 punten. René van Alfen schreef met 2,5 punt groep B op zijn 
naam. Marco Braam eindigde met een punt minder op de gedeelde tweede plaats. Dick Vliek kwam tot 1,5 punt 
in groep C. Een groep die gewonnen werd door onze Mookse schaakvriend Huub Blom. Ron Brachten was in 
groep D niet erg op dreef. Met een half punt was er een vierde plaats. Vadim van Kuijk eindigde met 1,5 punt op 
de gedeelde tweede plaats in groep E. Hendrik van Buren schreef groep G met 2 punten op zijn naam. Een de 
groepswinst in groep H was ook voor een ASV-er. Peter Hamers scoorde daar 2,5 punt. Herman de Munnik bleef 
op 1 punt steken en werd gedeeld derde. In groep I werd het een ASV-feestje. In de groep van zes scoorden Ko 
Kooman en Kazem Mollahosseini 3 uit 3. Jan Zuidema kwam tot 2,5 punt goed voor een derde plaats. 
Veel ASV-ers mochten dus een gang naar de prijzentafel maken. 
 
Het blijft een bijzonder schaakevenement, waar op zaterdag ook al 13 jaar de OSBO-cupfinaledag bijhoort. En dat 
allemaal afgemaakt met een gemeenschappelijke lunch. Dit jaar was de halve finale van de strijd om de OSBO-
cup erg spannend. ZSG 2 won verrassend van Zutphen 1. Aan de laatste twee borden profiteerden de Zwollena-
ren van fouten aan Zutphense kant. Koningswaal 1 moest ook hard werken tegen Mook 1 om de finale te berei-
ken. Na een spannende eindigden drie partijen in remise en won Koningswaal er één. De finale was veel minder 
spannend. Koningswaal 1 was oppermachtig tegen ZSG 2. Het werd uiteindelijk 3,5-0,5. Zutphen 1 won de 

troostfinale tegen Mook 1 met 3-1. Het was weer een mooi 
schaakevenement! 



Juli 2018                             ASV Nieuws 

21 

 

 

Opgaven 

      door Wisse Witmans 

1) Wit aan zet: Is 1. Lxc5 veilig?  2) Zwart aan zet: Hoe gaat zwart verder?  3)Wit aan zet speelt en wint  

4) Wit aan zet: Is 1. Ld3 veilig?  5) Zwart aan zet: Is Kf7 veilig?  
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Wageningen profiteert van fouten ASV, maar het schaken is de grote winnaar! 
 
Zaterdag 9 juni was de 15e editie van de massakamp tussen de schakers van ASV en SV Wageningen. Een vriend-
schappelijke wedstrijd voor senioren en jeugd in 2004 ontstaan toen ASV haar toenmalig clublokaal "De Op-
bouw" moest verlaten. Wat bedoeld was als een éénmalig evenement is inmiddels niet meer weg te denken uit 
de agenda's van de Arnhemse en Wageningse schakers.  Deze aflevering van de sportieve tweestrijd trok 60 seni-
oren en 18 jeugdspelers, die kwamen schaken omdat schaken zo leuk is. Niet om de prijzen, niet om een kampi-
oenschap of om ratingpunten, maar louter om het schaakplezier en natuurlijk om de prestige. Wageningen was 
bij de senioren met 12,5-17,5 de sterkere en bij de jeugd won ASV nipt met 28,5-27,5. Beide clubs waren het er 
echter over eens, dat vooral het schaken de grote winnaar was. De afspraak voor 2019 staat, dan in Wagenin-
gen. 
 
Voor de start van de “match der matches” werden er als altijd in de openingstoespraken wat ‘stekeligheden’ uit-
gewisseld. Zo wees ASV-Voorzitter Erik Wille erop dat Wageningen bij deze editie al met de derde bondscoach in 
15 jaar aantrad. “Eerst was er Bert Torn, maar die sneuvelde na een 18-9 en een 16-9 nederlaag. Vervolgens 
kwam Albert van der Harst, maar die won alleen thuiswedstrijden. Vandaar dat hij kort voor deze uitwedstrijd 
afhaakte”. De nieuwe bondscoach Erwin Oorebeek werd met twee flesjes Arnhemse bieren sterkte gewenst met 
zijn nieuwe rol. Wageningenbestuurder Kees Stap ging zoals verwacht in op de onderlinge competitiewedstrij-
den tussen Wageningen en ASV in de afgelopen competitie. Wageningen was daarin beduidend sterker. “In de 
slotwedstrijd hebben we ASV 1 nog moeten redden. We hopen dat jullie dat in de toekomst zelf kunnen. We 
hebben daarvoor een hulpmiddel gekocht”, om vervolgens Erik Wille een zwemband uit te reiken. Erik speelde 
die onmiddellijk door aan Peter Boel die vervolgens namens ASV 1 een fles overhandigde aan Wageningen 1-
teamleider Bert Torn als dank voor de redding. 
 
ASV kwam al snel op achterstand. André de Groot drong met de toren op de onderste lijn binnen, maar kwam 
terug op dat plan en overzag toen een paardvork. Anne Paul Taal was door een vroege pionwinst  op een plus 
ingeschat, maar het voordeel was door de ongelijke lopers te klein voor de winst. Remise dus. Sander Berkhout 
bracht ASV weer langszij. Sander profiteerde van twee strategische fouten. De Wageninger ging vol voor pion-
winst, maar overzag daarbij een mat wat alleen ten koste van dameverlies was te voorkomen. Het bleef echter 
maar kort gelijk. Clemens Wijman had al snel een kwaliteit gewonnen. Winst leek aanstaande, maar een slimme 
truc van een jeugdig Wagenings talent zorgde ervoor dat een pion doorliep. Met toren tegen dame was de ASV-
er vervolgens kansloos. Jacques Boonstra won vervolgens na stukwinst. Die meevaller werd direct ongedaan ge-
maakt, doordat Jan Vermeer op hetzelfde moment een toren weggaf. Werner Gubbels koos vanuit de opening 
de aanval. Na een stukoffer ging hij echter eeuwig schaak uit de weg. De aanval sloeg niet door en in het eind-
spel kwam Werner een stuk tekort. Kazem Mollahosseini verkleinde de achterstand voor ASV tot 3,5-4,5. Hij 

drong met een toren de stelling van de tegenstander 
binnen en er volgde een fraai mat.  

 
 

   Massakamp Wageningen 
      door Erik Wille 
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Zo bleef ASV hijgend en proestend achter Wageningen aanrennen. Pieter Verhoef verloor twee pionnen was 
vervolgens in het eindspel volkomen kansloos. Zekria Amani bouwde een voordeel via dubbele pionwinst uit. 
Het eindspel bracht vervolgens de zege. Toen begon de fase waarin ASV zich teveel slordigheden permitteerde. 
Otto Wilgenhof had na de opening een groot voordeel. Hij vervolgde echter te optimistisch. Dubbel pionverlies 
besliste het duel onverwacht in Wagenings voordeel. Hierna verloor ook Richard van der Wel. En ook dat was 
een tegenvaller voor ASV. Richard blunderde tijdens een niet te stuiten koningsaanval. Zo keek ASV ineens te-
gen een 4,5-7,5 achterstand aan, waar het 6,5-5,5 voor ASV had kunnen staan. Bijna halverwege het duel werd 
het een hels karwei om die achterstand nog in te halen. Kees van Keulen gaf de ASV-ers weer hoop. Hij profi-
teerde van de zwakke koningspositie van Anja Janssen. Peter van Deursen had een leuke partij maar kreeg uit-
eindelijk last van een binnengedrongen toren. Na een gedwongen ruil verloor Peter van Deursen een pion. Dat 
werd hem in het eindspel noodlottig. Jan van de Linde stond al wat beter toen de Wageninger pardoes zijn dame 
weggaf. Zo was het weer 6,5-8,5. Er was hoop dat de inhaalrace nu echt was gestart. Hendrik van Buren had lan-
ge tijd het betere van het spel. In een lastig toreneindspel werd het echter ondanks een pluspion remise. Ook 
Tom Bus speelde na lang verdedigen remise. Albert Marks offerde een stuk maar dat leverde te weinig compen-
satie op en verlies volgde. Toen kwam er weer een tegenvaller. Barth Plomp had het betere van het spel, maar 
een blunder kostte zwaar materiaal en de partij. Ruud Verhoef zorgde voor een 8,5-11,5 tussenstand. Ruud won 
met een batterij over de lange diagonaal. Wouter van Rijn bracht ASV terug tot op twee punten. De actievere 
stukken zorgden hier voor het verschil. Horst Eder kwam met een stuk meer intussen in tijdnood. Helaas liet hij 
daarin mat in één toe. Bart de Kort had een groeiend voordeel en na wat onnauwkeurigheden van de Wagenin-
genspeler volgde de winst. Peter Boel bracht zijn opponent vrij snel na de opening al in flinke problemen. Pion-
winst moest in het eindspel verzilverd worden. De Wageningse opponent stak daar een stokje voor. Frans Ber-
ben ging na pionverlies langzaam maar zeker onderuit.  

 
De tijdnood was begonnen en dat pakte voor ASV niet gunstig uit. Na Horst Eder was Siert Huizinga de tweede 
die verloor door tijdgebrek. Wisse Witmans deed in tijdnood een onreglementaire zet, die hem een stuk kostte. 
Xadya van Bruxvoort had lang goed gestaan, maar nadat er iets fout gegaan was deed ze in opperste tijdnood 
nog een reddingspoging met een dolle toren. Dat lukte echter net niet. De winst was daarmee binnen voor onze 
schaakvrienden uit Wageningen. ASV toonde wel karakter en sloot de massakamp wel goed af. Bob Beeke wist 
met een pion minder door een serie schaakjes de remise veilig te stellen. Ruud Wille besloot deze massakamp. 
Na een goede opening won Ruud een pion. In gierende tijdnood volgde er een afwikkeling die leidde tot een 
eindspel met drie pionnen meer, maar met de vlag op vallen. Ruud hield het hoofd echter koel en zorgde voor 
een 12,5-17,5 eindstand.  
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De jeugd van ASV was wel sterker dan Wageningen. In acht ronden werden er vier gewone partijen gespeeld en 
vier partijen “bijzonderschaak”. De ASV-jeugd won de eerste ronde met 4-3. De tweede ronde was de konings-
race. ASV was op weg om ook deze ronde met 4-3 te winnen, maar door een pat in de laatste partij werd het 
3,5-3,5. De derde ronde was met 3-4 voor Wageningen, waardoor het precies gelijk was. Het krimpschaak lever-
de ASV een 4-3 overwinning op. De krachtsverschillen waren dus klein toen aan de tweede helft beginnen werd. 
Daarin leek Wageningen echter ontketend, want het won drie ronden op rij en nam daardoor twee punten 
voorsprong. De beslissing moest vallen in de schaakcarrousel. Na iedere zet schuift het hele team een bord op 
en doet daar dan een zet. In die discipline bleek ASV oppermachtig. Een 5-2 winst bracht nog juist de winst in de 
massakamp met 28,5-27,5.  
 
Na afloop van de wedstrijd kregen alle jeugdspelers medailles en werden symbolisch de schilden die bij de mas-
sakamp bij de senioren aan Erwin Oorebeek en bij de jeugd aan Tijs van Dijk uitgereikt. De uitslagen zullen er 
weer op gegraveerd worden. Het was weer een prachtige schaakmiddag, waar iedereen genoot van een leuk 
potje schaak. En dat is toch waarom we ooit allemaal zijn gaan schaken. 
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Donderdag 22 juni was het weer zover, de jaarlijkse gelegenheid om een Stappenexamen af te leggen. In tegen-
stelling tot de Stappenexamens die bij andere schaakclubs worden afgenomen, zijn het bij ASV niet alleen jonge-
ren die hieraan meedoen, maar ook volwassenen. Leuk te zien dat sommige kinderen gelijktijdig met (één van) 
hun ouders dit examen afleggen. Eén van de belangrijke doelstellingen om ook volwassen beginners schaakles te 
geven, wordt hiermee bereikt: Dat ouders met hun kinderen gaan schaken. De ouders moeten er overigens wel 
rekening mee houden, dat als ze dit volhouden, de kinderen op termijn allemaal van hen gaan winnen. 
Dit jaar waren er acht jongeren van onze jeugdclub, die les krijgen van André, Tijs, René en Koen, die hieraan 
meededen. Daarnaast ook acht volwassenen, die gelijktijdig met de jeugdafdeling les krijgen van Bart, Theo en 
Kees. Opvallend is hoe gemotiveerd de volwassenen zijn om hieraan mee te doen en zich met proefexamens 
voorbereiden. Tijdens de examens zijn de jongeren steevast ruim eerder klaar dan de volwassenen. 
We zijn trots op de resultaten. In ieder geval hebben ze nu meer schaakdiploma's dan de meesten van hen die de 
schaaklessen geven. 
  
Stap 1: Tim Berkhout        8,5 
 Ruben Berkhout      6,5 
 Eduard Trofim          7 
 Anna Wiersma          9 
 Suzanna Verhaar 10 (zij deed zowel stap 1 als 2) 
 Maria Joᾶo Carmo     6,5 
 Vincent Berkhout      7,5 
  
Stap 2: Sieger Vertelman      6,5 
 Koen Stadegaard      8 
 Jonathan Hendriks     7,5 
 Pepijn de Waal        8,5 
 Suzanne Verhaar       8,5 
 John Woudt             7,5 
  
Stap 3: Danh Nguyen           7,5 
 Cesar Eisma            8 
 Jane Blaset            6,5 
  
Allen van harte gefeliciteerd. 

     Stappenexamens  
      door Kees van Keulen 
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Landgoed Halsaf: decor voor een subliem schaakweekend 

Door Pascal Losekoot, www.schaaktraining.nl 

 

In het weekend van 26 en 27 juni was er een heel bijzonder schaakevenement bij ASV: een trainingsweekend, 
ter ere van het al vele jaren draaiende trainingsprogramma van ASV op alle niveaus. Wat begonnen was als een 
ideetje tijdens een van mijn trainingen voor de Middengroep op de vraag: “Wat doen we bij de 100ste training”, 
werd een bijzonder geslaagde schaakervaring op het prachtige landgoed Halsaf in Babberich. Zoals altijd had 
trainingscoördinator Nico Schoenmakers alles uitstekend afgestemd met de uitbaters van het eeuwenoude do-
mein – een sublieme locatie voor dit jubileumevenement. 

 

 

Zelf heb ik al redelijk wat schaakweekenden bijgewoond, maar dat was altijd voor jeugdschakers, in jeugdher-
bergen of groepsverblijven, met (schaak)speurtochten, conditieschaak, pannenkoeken eten, een kampvuur, kin-
deren die melk in een waterkoker opwarmen en moeite moeten doen om iedereen op tijd naar bed (en slapend) 
te krijgen. Kortom: heel wat anders dan een trainingsweekend voor volwassenen. 

 

Foto: het eerste Schaakkamp van de Baarnse Schaakvereniging, Vierhouten, 2004 

 

   Schaakweekend Landgoed Halsaf 
      door Pascal Losekoot 
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In de voorbereiding stelden we een afwisselend programma samen met voldoende tijd voor gezellige activiteiten 
naast “klassieke” schaaktraining. Een wandeling, een tweetallentoernooi, vrije tijd, een consultatiepartij, en na-
tuurlijk het diner bij Ristorante La Pazienza - nomen est omen! - op zaterdagavond, waar sommigen inderdaad 
heel geduldig op hun eten moesten wachten.  

 

Zelf mocht ik een van de twee trainingsgroepen verzorgen en van collega-trainer Willy kreeg ik uiterst hoffelijk 
de grootste trainingszaal aangeboden.  

Tijdens de training behandelde ik een aantal onderwerpen, zoals het trainen van tactiek / tactische scherpte. 

Uiteraard kan je dit doen met behulp van de stappenmethode, maar hoe zit het met tactiektrainers op populaire 
schaakwebsites zoals chess.com en lichess.org? Mijn bezwaar tegen de chess.com opzet is dat je door langer na 
te denken over een probleem minder punten krijgt. Dit lokt gokken in plaats van goed nadenken uit; en is daar-
om een slechte aanpak. Lichess.org daarentegen werkt helemaal niet met tijd: als je het probleem correct oplost, 
krijg je punten – ongeacht de bedenktijd. 

Verder is het mijn opvatting dat je het beste een project kan maken als je aan je tactiek wilt werken. Spreek met 
jezelf af om – als voorbereiding op een toernooi zoals Dieren bijvoorbeeld – voorafgaand twee weken elke dag 
minimaal 15 minuten aan tactiek te werken. Dat kan dan uit de stappenmethode zijn, een website of een ander 
tactiekboek, als het maar op het juiste niveau is. Maak een lijstje en vink de dagen af! Op deze manier heb je een 
haalbaar doel, waarbij je vaak zal merken dat het kwartier een half uur wordt en je tactische scherpte zal zeker 
verbeteren. 



Juli 2018                             ASV Nieuws 

28 

 

 

       Techniek 
      door Peter Boel 

Als sluitstuk van een succesvolle schaakweek organiseerde Schaakstad Apeldoorn  voor de zesde maal het kroeg-
loperstoernooi.  Peter Boel en ik vormen sinds drie jaar een gelegenheidsteam. De eerste keer moesten we nog 
aan elkaar wennen en scoorden wij 7 punten (Plaats 18 uit 39) . Vorig jaar liep de motor al beter en sprokkelden 
wij 8½ punten bij elkaar (Plaats 10 uit 48). 
Dit jaar waren de ambities niet zo erg hoog.  Het enige doel was: hoger eindigen dan Marcel Boel en Freddy van 
Elburg. 
In de eerste ronde lootten we tegen de getalenteerde broertjes Tobias en Fabian de Vries. Ik wilde het toernooi 
serieus beginnen en bestelde een kopje koffie. Peter had dezelfde plannen en bestelde een biertje. Tien minuten 
later stond Peter al goed tot gewonnen terwijl ik een pion offerde voor activiteit. Even later won Peter en  ik wik-
kelde af naar een gewonnen toreneindspel. Blijkbaar was koffie niet de juiste keuze; ik liet prompt een volle to-
ren instaan. Gelukkig kon ik het vege lijf met remise redden.  Dit heuglijk feit werd beloond met een pilsje 
(12.15u). (1½-2) 
In ronde twee trokken Peter en ik naar het Stadscafe. Peter won een pion maar zijn toren op h8 was gedoemd 
tot eeuwige passiviteit. IM Thomas Beerdsen maakte hier handig gebruik van door de centrale koning aan te val-
len. Tom Bus speelde tegen GM Jorden van Foreest 1.e4 . “Ik dacht dat jij alleen maar 1.c4 speelde.” sprak de 
jonge grootmeester. Er kwam een hyperscherpe Najdorf op het bord waarbij Tom drie pionnen offerde dan wel 
weggaf. Bij elke pion die Tom terugwon , werd zijn stelling minder. Totdat Jorden een toren offerde, toen werd 
de witte stelling zeer veel minder. We verloren hier twee punten in ruil voor twee pinten. (1½-4) 
We probeerden in Café Tapas het een en ander weer recht te zetten. 
”Twee bier graag!” In deze  ronde speelden we tegen twee echte huis dan wel kroegschakers. Peter won vrij soe-
pel terwijl de tegenstander van Tom heel solide en sterk schaak liet zien. Tom begon langzaam maar zeker te 
breien en won liefst twee kwaliteiten. Kat in een bakkie, ware het niet dat een toren ingesloten raakte. Dankzij 
de noodrem kon Tom afwikkelen naar een gewonnen toren tegen paard eindspel. Zullen we nog eentje pakken? 
(3½-6) 
Tijd voor een kort intermezzo.  Voor het toernooi raakten Peter en ik in gesprek met Guy Bielderman en Johan op 
den Dries. Tijdens het gesprek stelde Guy ons de vraag :” Wat is  de hoogst geratede speler van wie je hebt ge-
wonnen?”  Ik dacht nog wat leuk dat je daar interesse in hebt. Ik dacht even na en begon mijn zin met :”Ik geloof 
dat dat…….” Ik heb deze zin nooit kunnen afmaken want Guy overviel mij met: “ Nou, ik heb een keer tegen Tivi-
akov …….bla bla bla.” Ik was een beetje verward door zijn antwoord maar vond het van de andere kant ook ko-
misch. Blijkbaar luidt Guy zijn verhaal in door zijn gesprekspartner de vraag te stellen waar Guy zijn verhaal over 
wil doen.  

     De pinten of de punten 
      door Tom Bus 
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Terug naar het toernooi. Peter en ik zijn op weg naar café de Flierefluiter en lopen Guy en Johan tegemoet. En 
passant vraagt Guy aan ons:” Hoe gaat het ermee?”  Tijd voor een Bieldermannetje en ik antwoordde luchtig:  
“We hebben 6 uit 6.”  Voordat ik mijn laatste zes had uitgesproken, hoorde ik Guy zeggen :”Nou , wij hebben 4 
uit 6   etc……”   Heerlijk toch! 
In de Flierefluiter wachtte ons het sterke duo van de Berg en Beijerinck.  Het was nu tijd voor een Skuumkoppe.  
Tom speelde een solide Engelse opening met een tactische afwikkeling koos Tom voor een toreneindspel waar 
zwart (Bram) beter leek te staan.  Een paar zetten later was de remise een feit. Op datzelfde moment speelde 
Niek  de opmars c5. Peter, onder de indruk van deze zet antwoordde met “ A nice move” .  Een paar zetten later 
won Peter het dubbeltoreneindspel. (De analyse ziet u in  de bijdrage van Peter). “Twee bier en twee Skuumkop-
pe, graag) (5-8) 
In de Sam Sam  speelden we tegen runner-up Albert Janssen en Henk Rouwencop. Inderdaad, dit waren de twee 
spelers die in ronde 1 stuntten tegen GM Fier en IM Gascon. Het was verstandig om eerst even moed in te drin-
ken.  Eenmaal van start kreeg Tom een prettige stelling. Dit werd minder toen Tom een pion verloor. Gelukkig 
had Peter vrij snel zijn tegenstander overmeesterd.  Nog een ferme slok en het lege glas werd ingeruild voor een 
vol punt. Oud-clubgenoot van Tom speelde sterk, heel sterk.  Tom had twee slokken nodig om het punt te delen. 
(6½-10) 
Vaak Peter en mij is de Gigant bepalend voor het eindklassement. Wanneer we daar verliezen dan is het een 
slecht toernooi. Bij gelijkspel of winst dan komt het wel goed. “Mag ik een tonic, een thee en twee halve liters?” 
Eric van ’t Hoff kreeg het hete  waters en peelde een degelijke partij. Peter kreeg een halve liter en een geliefde 
Benkö-structuur. Na een minuut of zeven kreeg van ’t Hoff eindelijk zijn zakje thee. Zijn stelling werd toen thee-
tje bij theetje beter terwijl Peter verzuimde te hergroeperen. 
Tom speelde een degelijke Engelse partij en offerde een kwaliteit voor gedekte vrijpion op d5 en een gemene 
witveldige loper. Vanwege het dynamisch evenwicht bood tegenstander van Dorp remise aan.  Tom keek een 
minuut of vijf naar de ontwikkelingen op het bord naast hem. Toen Peter vanwege une petite combinaison een 
stuk verloor, bleef voor Tom niets anders over door te spelen. Na een finke slok kwam de ene krachtzet na de 
andere krachtzet en werd het eindspel verzilverd  (7½-12) 
Op naar de Sam Sam voor de slotronde. : “Peter, nog een biertje?” 
OP het buitenterras in de tuin wachtten onze tegenstanders ons al op. Peter zou het opnemen tegen toernooitij-
ger Carlos Preuter en  Tom speelde tegen de degelijk en gevaarlijke Casper Wouters. 

Peter zette een aanval op waar Preuter geen verweer op had. Tom breidde en breidde totdat er een remiseachtig 
toreneindspel ontstond.  Na een onnauwkeurigheid kreeg Casper een gevaarlijke vrije f-pion. Wat te doen? Niet 
panikeren! Nippend aan het glas speelde Tom zo actief mogelijk tegen. Het was nu catch-as-catch-can, kamikaze 
en harakiri tegelijkertijd.  Tom liet toe hij zijn toren moest offeren voor de gepromoveerde f-pion. Zijn pionnen 
waren inmiddels zo ver opgerukt dat zelfs een extra toren deze niet kon stoppen. Zo’n spannende partij maakt 
wel dorstig. (9½-14) 
Het prachtige toernooi was hiermee tot een einde gekomen. Peter en ik hebben ons kostelijk geamuseerd. Wij 
hebben goede scores neergezet en lek van ons uit dat op een verschillende manier. 
“Die winstpartijen heb ik tegen zwakkere tegenstanders behaald.  Tegen Beerdsen en van ’t Hoff heb ik toch wel 
iets laten liggen.”  aldus Peter. 
“Ik heb vandaag alleen maar van  GM van Foreest verloren”, aldus Tom. 

 

 

 

 

Congratulations! - You have earned the title of ICCF Correspondence Chess Expert. This will be formally confirmed by the 
ICCF Qualifications Commissioner and awarded within the next two weeks. 
 
If you would like to collect your award in person, please contact your ICCF National Delegate for details of the next Con-
gress.If you are not able to travel to the award ceremony, you will be able to download your certificate from the server once 
validated.  

De bovenstaande schaaktitel ontving Tom Bus op 28 juni j.l. 
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Het toernooi kende  Zuid-Amerikaanse winnaars: GM Fier (Brazilië) en IM Gascon 
(Venezuela) die met grote voorsprong Vereggen en Warmerdam naar de tweede plaats 
verwezen. 
Peter en ik eindigden uiteindelijk op een gedeeld vijfde plaats en wonnen daarbij zeer 
onverwacht de ratingprijs! Dat moet gevierd worden.  Mogen we nog twee pinten! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Speler\Kroeg 1.Julyet 2.Het 
Stadscafé 

3.Café en tapas 
De Buren 

4.Café De 
Flierefluiter 

5.Sam Sam 6.De Gi-
gant 

7.Artcafé 
Sam Sam 

score 

Tom Bus Tobias de 
Vries  ½ 

Jorden van 
Foreest 0 

Ton Gorissen 1 Bram van 
den Berg ½ 

Albert Jans-
sen ½ 

Quirinus 
van Dorp 1 

Casper 
Wouters 1 

4½ 

Peter Boel Fabian de 
Vries 1 

Thomas 
Beerdsen  0 

Durk Oosterhof 1 Nick Beije-
rinck 1 

Henk Rou-
wenhorst 1 

Eric van ’t 
Hoff 0 

Carlos 
Preuter 1 

5 
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 1 GM Alexandr Fier 2576 IM Jose Gascon 2470 12½ 

2 FM Lars Vereggen 2384 IM Max Warmerdam 2370 11 

3 GM David Klein 2492      Pieter Roggeveen 2240 10½ 

4 GM Jorden van Foreest 2641 IM Thomas Beerdsen 2454 10 

5        Nico Zwirs 2377 Maurice Schippers 2303 9½ 

6       Tom Bus 2118 FM Peter Boel 2121 9½ 

7 IM Arthur Pijpers 2479 IM Edwin van Haastert 2432 9 

8 Marcel Boel 2236 Freddy van Elburg 2185 9 

9 Bram van den Berg  2191 Nick Beijerinck 2098 8½ 

10 Quirinius van Dorp  2192 Eric van 't Hof 2074 8½ 

11 Johan op den Dries 2101 Guy Bielderman 2104 8 

12 Ornett Stork  2101 Bart van den Bosse 1818 8 

13 Frank van Tellingen  2240 Reinier Feiner 2176 8 

14 Etiën Alssema  1896 Niels Voortman 1694 8 

15 FM Maarten Strijbos  2323 Dirk Bergmans 2027 7½ 

16 Casper Wouters  1954 Carlos Preuter 1686 7½ 

17 Eline Roebers  1859 Charles Molin 1717 7½ 

18 Maarten Hoeneveld  2080 Vlad Omota 1876 7½ 

19 Nikolai Kabanof  2068 Rob Amato   7½ 

20 Eelco Kuipers 2340 Ernst Gevers 2034 7 

21 Bart-Jan Andriessen  1917 Kees Verweij 1394 7 

22 Rosa Ratsma  2265 Rens de Vent 1949 7 

23 Enrico Vroombout  2132 Samuel Cohn 1679 7 

24 Albert Vasse    Karel van Delft 1716 7 

25 Thomas Verfürth    Kevin Verfürth   6½ 

26 Albert Janssen    Henk Rouwenhorst   6 

27 Menno Pietersma     Frans Vreugdenhil   6 

28 Folke van Dorp     Marc Land   6 

29 Anton Bakels     Ansh Jakhari   6 

30 Erik Beugelink    Arjan Buijsse   6 

31 Theo Visschedijk    Henk Scholten   6 

32 Jos Aalberts    Vincent van Huijstee   6 

33 Tom Molewijk    Koen Molewijk   6 

34 Tobias de Vries    Fabian de Vries   5½ 

35 Markus Voulon    Arjan Mulder   5½ 

36 Vadim van Kuijk    Laszlo van Kuijk   5½ 

37 Alvin Jutba     Hans Molenveld   5½ 

38 Yannic Husers    Nico Olivier   4½ 

39 Steven Braun    Véronique Hijl   4½ 

40 André van Kuijk    Julian van Kuijk   4 

41 Ton Gorissen    Durk Oosterhof   2 



Juli 2018                             ASV Nieuws 

32 

 

 

Mijn voorbereiding op het afgelopen seizoen bestond voornamelijk uit het doornemen en inprenten van het 
boek 100 Endgames You Must Know van Jesus de la Villa, dat we bij New In Chess jaren geleden hebben 
uitgegeven. Dit boek is een aanrader als je wat meer vertrouwen wil aankweken in lastige eindspelletjes.  

Of het nu lag aan het feit dat het naar het einde van het seizoen liep weet ik niet, maar onlangs kreeg ik 
(eindelijk) drie toreneindspelletjes op het bord. En natuurlijk ging er daarin van alles en nog wat mis. 

Het eerste eindspel komt uit de massakamp tegen Wageningen. 

Peter Boel – Jeroen Franssen 

Massakamp ASV-Wageningen 

Ik had een fantastische stelling een beetje laten verwateren voor een 
pionwinst, en was even later bewust ingegaan op dit toreneindspel om te 
kijken of er nog iets zou bovenkomen uit 100 Endgames. 

36.Td7 Txc4  

36...a5 37.bxa5 (37.Tb7 axb4 38.axb4 Txc4 39.Txb6 is iets minder goed) 
37...bxa5 38.Ta7 Txc4 39.Txa5 had me nog een klein troefje gegeven: de 
verste vrijpion. Maar de zwarte remisekansen lijken groot. Na de tekstzet 
hoopte ik dat de zwarte damevleugelpionnen een tikje zwakker waren. 

37.Txa7 b5  
 
 
 
Dat valt dus wel mee. 

38.f4?!  

Deze zet bekritiseerde Jeroen achteraf. Mijn idee was om de koning op g4 
te zetten en h4–h5 te spelen. Misschien beter 38.Kf3 Tc2 39.Ke3 Ta2 40.f3 
Kf6 41.Kd4 Tc2, maar het is een hele kluif om verder te komen, vooral 
omdat wit niet Tc7 gevolgd door a3–a4 heeft; zwart slaat gewoon en is 
met de a-pion minstens zo snel als wit met de b-pion. 

38...Kf6 39.Kf3 Tc3+ 40.Kg4 Ke6 41.Tc7 f5+ 42.Kh3 Tc2  

42...Txa3 43.Txc6+ Kd5 44.Txg6 Tb3 45.Tf6 Txb4 46.Txf5+ Kc4 47.Tf7 is 
natuurlijk hopeloos. Maar wat is mijn plan nu? h4–h5 op het juiste mo-
ment! 

43.Tg7 Kf6 44.Ta7 Ke6 45.Ta6 Kd5!? 46.Ta8  

46.a4 bxa4 47.Txa4 Tb2 48.Ta5+ Ke4 (48...Ke6 49.Te5+ Kf6 50.Tc5 zal ook wel remise worden) 49.Tc5 Txb4 
50.Txc6 Tb1 en nu gaat 51.Txg6 niet wegens 51...Kf3 52.Kh2 Tb2+ met eeuwig schaak. Jeroen gaat ook voor dit 
motief in de partij. 

46...Ke4  

       Techniek 
      door Peter Boel 
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47.h5 
De enige mogelijkheid om iets te bereiken! Maar inmiddels loopt wit ook 
risico, en niets is erger dan een nul oplopen in een toreneindspel waarin 
je een pion voor hebt gestaan... Je moet wel veel moeite doen om je in 
zo’n stelling nog mat te laten zetten, maar onderschat mij niet. 

47...gxh5 48.Kh4 Kf3?! 
Het veiligste was hier 48...Tg2 49.Te8+ Kf3 50.Te5 Txg3 51.Txf5 Ke4! 
(51...Tg4+ 52.Kxh5 Tg3 zou ook nog remise zijn) 52.Tc5 Kxf4 53.Txc6 Txa3, 
maar dat was niet zo makkelijk te berekenen. 

49.Kxh5 c5!  
49...Kxg3 50.Kg5 gevolgd door Kxf5 was mijn winstplan, hoewel 50...c5! 
hier misschien ook nog goed is voor remise. 

50.Tb8?  
Te gretig! Nu was de winst toch wel erg dichtbij geweest na 50.Kg5 c4 51.Kxf5 Kxg3 52.Tb8. 

50...cxb4 51.axb4 Tc4 52.Txb5 Kxg3 53.Txf5 Txf4  

En de zwarte koning staat precies goed. 
54.Tg5+ Kf3 55.b5  

En mijn koning staat nu te slecht, zwart kan de pion eenvoudig ophalen: 

55...Tf6 56.Tg6 Tf5+ 57.Tg5 Tf6 58.Tc5 Ke4 59.Kg5 Tb6 60.Tc6 ½–½ 

 

 

 

 

 

 

In de volgende massakamp, met Apeldoorn tegen Leiden een week later, was ik tegen Quirinus van Dorp na 
een mooie opening aan het offeren geslagen, wat helemaal verkeerd afliep. Na vele avonturen ontstond er 
een toreneindspel waarin ik erg op mijn tellen moest passen. 

Peter Boel – Quirinus van Dorp 
Massakamp Apeldoorn-Leiden  

42.f6??  

Hier moest 42.Tf2 Txc3 43.f6 met hetzelfde idee. 
42...Txc3??  

Zwart had kunnen profiteren met 42...Tf3!, waarna 43.Tf2 niet meer op-
gaat: 43...Txf2+ 44.Kxf2 Kxf6 45.Ke3 Ke5 en wit wordt uitgetempeerd in 
het pionneneindspel. 
43.f7 Tc8 44.Tf2 Tf8 45.Kg3  

Nu gaat alles weer volgens plan. 45.Kf1 kon ook. 
45...Ke6  

45...e3 46.Tf3 d4 47.Tf1 faalt op hetzelfde trucje, een rij lager. Nog event-
jes geduld graag. 

46.Kg4 Txf7  

46...e3 47.Tf3 d4 48.Kg3. 

47.Txf7 Kxf7  
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En tot verbazing van Van Dorp was het meteen remise na: 

48.Kf4 Ke6 49.c4 ½-½ 

En dat was ook het geval geweest met de zwarte pionnen op e3 en d4 – dan 
remiseert c2-c3. 

 

 

 

 

 

Zo heb je nooit een toreneindspel op het bord, zo de hele tijd. Het derde kwam tijdens het Kroegentoernooi, de 
volgende dag in Apeldoorn. Weer had ik een pion gewonnen – gelukkig kwam het nu niet aan op mijn techniek. 

Nick Beijerinck – Peter Boel  

1.c5  

Een handig zetje; de dreiging 2.Td6+ is problematisch. Ik nam even een slok-
je en vond toen: 

1...Kf7! 2.Td6??  

Hap!! 2.Td5 gaf nog prima remisekansen, bv. 2...Txb3 3.Txf5+ Kg6 4.Td5 
a4!? 5.Td6+ Txd6+ 6.cxd6 a3 7.Ke7 of 2...Tf6 3.Kc8 Txb3 4.Td7+ Kg6 5.Td6! 
(niet 5.Txb7?? Tf8+). 

2...Te7+ 3.Kd8 Te8+ 4.Kd7 Tcc8  

 

 

En nu moest wit... 

5.Tf6+  

… spelen om mat te voorkomen, maar dat was niet serieus meer. Net als 
vele andere dingen op deze zondag. 

Two out of three ain’t bad, zeggen ze dan. Of dat waar is...? 
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      Een beginner schaakt 
      door Suzanne Verhaar 

Een beginner schaakt 

In januari van dit jaar zag ik een item op het Jeugdjournaal over het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee. 
Twee jongetjes, zichtbaar onder de indruk, vertelden op fluistertoon hoe gaaf ze het vonden om eindelijk hun 
helden Anish Giri en Magnus Carlsen live te zien spelen. Niet bekend met de schaaksport, was ik wel 
geïntrigeerd. Op vrijdag ook maar even naar die documentaire op NPO3 gekeken, “Magnus”… 10.000 partijen uit 
je hoofd kennen, geblinddoekt simultaan, uh… Wat is dit? Het beviel me wel: lekker lang mogen nadenken, lek-
ker moeilijk mogen kijken, lekker iets nieuws leren! 

Maar hoe begin je dan??? Ik ben al van een generatie wiens eerste gedachte dan is ‘er is vast een appje’. En zo 
belandde ik op chess.com. En ben ik gaan spelen, hoewel ik nog steeds niet wist waar ik mee bezig was. Gelukkig 
hadden ze ook een videoserie voor beginners. Ik leerde iets over het ontwikkelen van je stukken richting het cen-
trum, op tijd rokeren en de Koningin niet te vroeg spelen. Na mijn eerste partijen was mijn rating gedaald van 
800 naar 400, maar een maand later was ik weer terug op 800. Net iets beter kijken, en niet meer de allerdomste 
fouten maken, scheelt al een stuk! 

Ondertussen ook maar eens gegoogled op schaakverenigingen Arnhem, en daar stond gewoon een berichtje op 
de site van ASV over een beginnerscursus! Ik was benieuwd en heb me aangemeld bij Kees. Op een ijskoude 
donderdagavond fietste ik een half uur naar Presikhaaf. In een zaaltje zaten een aantal groepjes over de borden 
gebogen – waar hadden ze het over? Kees vertelde ondertussen enthousiast over de Koning en de Dame (die ik 
consequent Koningin blijf noemen), en de waarde van Torens en Lopers, en we gingen bedenken in hoeveel 
zetten het Paard van de ene hoek naar de andere hoek van het bord kon komen, en proberen een pion veilig aan 
de overkant te krijgen met alleen een Koning als tegenstander. Moeilijk joh! Elke mogelijke fout werd gemaakt, 
maar daar schijn je dus het meest van te leren… En in zes lessen kon ik schaken! (haha) En toen kon ik ook 
aanschuiven bij de groepjes die over het bord gebogen posities aan het bestuderen waren, of partijtjes speelden 
met een echte klok. 

Ik vind het zo grappig hoe je steeds een klein beetje meer gaat zien! Met behulp van de lessen en het oplossen 
van de vragen in de stappenboekjes kun je echt een klein beetje beter worden! Zo zag ik na een aantal 
bladzijden ‘Mat in twee’ te hebben opgelost, in mijn app ook een mat in drie met nog heel veel stukken op het 
bord. Mijn tegenstander zag hem niet! En een aantal tegenstanders waar ik sinds februari partijen tegen speel 
(Baykal-89 en SaltLife1), en waar ik in het begin ook voortdurend van verloor, versla ik nu regelmatig. Momen-
teel speel ik tegen NM chessking2151 die net begonnen is op chess.com en binnen een week van de startrating 
van 800 naar 1400 is gegaan, en te oordelen naar zijn naam nog wel wat gaat stijgen, maar ik ben na 28 zetten 
nog steeds wel tevreden over mijn 
positie! (Waarschijnlijk volledig ten 
onrechte!!!)  
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Ondertussen wilde ik ook mijn woning laten schilderen, en liet ik een aantal offertes opstellen. De schilder kwam 
binnen, zag mijn schaakbord staan, en voor ik het wist, werd er gespeeld. En won ik van de voorzitter van De Tor-
en (voor volwassenen)! Hij zat met zijn hoofd waarschijnlijk toch te veel bij het berekenen van die offerte. Ik 
kreeg wel een uitnodiging om mee te doen aan een simultaan met Jan Timman (die naam had ik weleens in de 
krant gelezen). En zo zat ik op een warme maandagavond in de kantine van een voetbalvereniging in Arnhem 
Zuid. Gelukkig was Cesar er ook, ten minste nog een bekend gezicht! Ik had geen zettenboekje, dus heb ik maar 
een foldertje over een voetbalkamp gebruikt om de zetten te noteren. Na 2 uur doodse stilte, krakende hersens 
overal, en een achterstand van 2 stukken en 2 pionnen, had ik wel genoeg van het vluchten met mijn Koningin 
(uh, Dame). Mijn hoofd barstte uit elkaar van de lange stilte en het harde nadenken. Schaken aan een bord is wel 
veel zwaarder dan schaken in een app! Het was heel leuk om mee te maken, en ik hoop dat meneer Timman het 
ook leuk vond. Ik moet de partij nog eens bekijken om er iets van te leren!  

Inmiddels is de laatste les van het seizoen geweest, en heb-
ben we zelfs meegedaan aan de Stappen examens. Het was 
erg gezellig, en met Kees, Theo en Bart hebben we de juiste 
docenten: veel enthousiasme, goede uitleg, en met oneindig 
veel geduld! En terwijl ze je helpen om nieuwe concepten te 
begrijpen en toe te passen, wordt het ook steeds duidelijker 
hoe ongelooflijk veel er te leren valt! Maar ook dat het al 
echt wel mogelijk is om gewoon een leuk partijtje te schak-
en! Dank daarvoor aan de drie heren. Ik zal de zomer ge-
bruiken om nog eens wat schaakvideo’s te kijken, een stap-
penboekje door te werken en hopelijk op een terras in de 
zon ook een partijtje schaak te spelen. En dan volgend 
seizoen vrolijk verder waarmee ik in januari ben begonnen: 
lekker nadenken, lekker moeilijk kijken, lekker leren en lek-

ker spelen! 
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Inleiding 

Sedert zo’n 12 jaar organiseert ASV op maandagavond schaaktrainingen op drie speelsterkteniveaus. 

De Liefhebbersgroep, speelsterkte elo < 1.450, de Middengroep, speelsterkte elo > 1.450 en elo < 1.850 en de 
Topgroep speelsterkte elo > 1.850. Het betreft 3x acht trainingen van respectievelijk twee uur 
(Liefhebbersgroep), tweeëneenhalf uur (Middengroep) en drie uur (Topgroep) per schaaktraining. 

Docenten van de Liefhebbersgroep zijn Hendrik van Buren, Léon van Tol en Anne Paul Taal.  

Fred Reulink versterkt dit docententeam vanaf september.  

Fred zorgde ook voor de foto’s die bij dit artikel zijn geplaatst. 

 

“Don Hendrik Corleone”, the Godfather van de 
Liefhebbersgroep 

 

Docent van de Middengroep is Pascal Losekoot. Do-
cent van de Topgroep is Internationaal schaak-
meester Willy Hendriks. 

De organisatie is in handen van trainingscoördinator 
Nico Schoenmakers in nauwe samenspraak met ASV
-secretaris Ruud Wille. 

 

Nieuwe trainingscoördinator 

Per 1 juli 2018 heeft Anne Paul Taal het trainingscoördinatorschap van Nico Schoenmakers overgenomen. 

Interesse in de schaaktrainingen van het nieuwe seizoen?  

Neem dan contact op met Anne Paul.  

Hij is telefonisch bereikbaar via 06 55 121 453 of per e-mail aptaal@xs4all.nl 

  

Wat doet de schaakcursist in zijn vrijetijd…? 

Schaaktrainingsjubileumweekeinde 26 en 27 mei 2018 
     door Nico Schoenmakers en Willy Hendriks 
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Quote van trainingsdag 1 - 26 mei 

“Je kan het beste je hele leven in bed liggen en hopen dat je er niet uitvalt!?” 

Anne Paul Taal 

 

Aanleiding en locatie 

Tijdens één van zijn schaaktrainingen in het voorjaar van 2017 merkte docent Pascal Losekoot op, dat in 2018 
de 100e schaaktraining plaats zou vinden. Hij deed de suggestie hierbij stil te staan middels een schaaktrain-
ingsweekeinde. Een locatiezoektocht leidde ons via hotel Het Hoge Duin in schaakmekka Wijk aan Zee, een 
viersterrenhotel op de Veluwe uiteindelijk naar het rustieke landgoed Halsaf in Babberich. 

Huize Babberich of Halsaf is een landhuis ten zuidoosten van Zevenaar in De Liemers. 

Huize Halsaf 

Geschiedenis (bron: Wikipedia) 

Het huis wordt in akten uit 1363 en 1380 vermeld, en 
stamt mogelijk uit de 14e eeuw. Het is onbekend wie 
de stichter was van dit kasteel. In 1380 werd door 
Mechteld van Gelre, hertoginweduwe van Kleef, het 
kasteel overgedragen aan Ernst Momm. Na de fami-
lie Momm, die het kasteel meer dan twee eeuwen 
bezat, kwam het in handen van verschillende eige-
naren en families. In de Tachtigjarige Oor-
log gebruikt Prins Maurits het kasteel als blokhuis in 
zijn Staats-Spaanse Linies tegen de Spanjaarden. Dit 
kasteel, dat in de Middeleeuwen nog een echt 

kasteel compleet met ophaalbrug was, is in de 18e eeuw afgebroken en vervangen door een landhuis.  

In 1784 werd het huis gekocht door Palick Jurriaan van Heerde van Camphuysen, die het aanschafte voor Johan 
Philip de Nerée en het huis met bijbehorend landgoed behoorde tot 2004 toe aan de familie De Nerée tot Bab-
berich.  

Een van de adellijke rechten van Halsaf was de duivenvlucht. Op het landgoed is nog een duiventoren aan-
wezig uit 1785.  
Het landgoed is voor bezoekers toegankelijk, het huis kan bezocht worden. 

Huize Halsaf ’s avonds 26 mei 

Sage (bron: Wikipedia) 

Huize Babberich staat ook bekend als Halsaf. Een 
sage verklaart hoe het kasteel aan die naam komt. 
De dienstmeid was 's avonds alleen in het kasteel 
aanwezig. Een groep van zeven rovers vroegen die 
avond om binnengelaten te worden. De meid legt 
uit dat ze niet allemaal tegelijk naar binnen kunnen 
komen, maar één voor één mogen ze door een 
opening aan de zijkant van het kasteel naar binnen. 
Zodra de rovers, hun hoofd door de kleine opening 
naar binnen steken hakt de dienstmeid het hoofd er 
met een zwaard af, één voor één, op één na. Zo 
weet ze de roof in het kasteel te voorkomen. Later 
werd de dienstmaagd uitgenodigd door een knappe 

jongeman voor een ritje met zijn koets over de heide van Babberich. Toen zijn pruik afwaaide herkende de 
dienstmaagd hem als laatste rover en gooide hem van de koets af. De laatste rover viel voor de wielen van de 
koets, en was op slag dood. Het verhaal gaat dat zij nog altijd waakt over het kasteel en haar bewoners. 
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 Toen zijn pruik afwaaide herkende de dienstmaagd hem als laatste rover en gooide hem van de koets af. De 
laatste rover viel voor de wielen van de koets, en was op slag dood. Het verhaal gaat dat zij nog altijd waakt 
over het kasteel en haar bewoners. 

 

Programma 

Het thema van de trainingen was: Trainingsmethoden. Hierbij komt een aantal manieren om te trainen aan 
bod. Zowel meer traditionele vormen (met een boek en bord en stukken erbij) als meer moderne (met gebruik 
computer en internet). 

Een greep uit de onderwerpen: 

diverse manieren om tactiek te oefenen; 

openingsstudie in combinatie met spelen op internet; 

gebruik databases bij openingsstudie; 

partij-analyse en gebruik computerprogramma's; 

meedenken met live-partijen; 

dingen leren en toepassen proberen te koppelen. 

 

Daarnaast waren er diverse activiteiten, zoals een tweetallentoernooi, een teamwedstrijd met consultatie, een 
wandeling, waarbij de prachtige, bosrijke omgeving werd verkend, en (uiteraard) (snel)schaken. 
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Quote van trainingsdag 2 - 27 mei 

“Je moet altijd eerst kauwen, voordat je doorslikt.” 

Anne Paul Taal 

 

Een trainingsonderdeel  

door Willy Hendriks 

 

Onderwerp van dit weekend was trainingsmethoden. 

Vergeleken met vroeger zijn er tegenwoordig veel meer manieren om schaak te studeren. Op het internet is 
enorm veel studiemateriaal aanwezig en zijn er allerlei sites waar je op verschillende manieren kunt trainen 
en natuurlijk ook in elk gewenst tempo kunt spelen. 

Verder zijn de databaseprogramma's en analyse-engines nieuwe gereedschappen met een grote impact. Het 
traditionele boek wordt meer en meer vervangen door live-uitzending van partijen en allerlei dvd's en filmpjes 
op internet. 

Dit nodigt uit tot of heel veel partijtjes op internet spelen of lui achterover leunen en kijken wat je voorge-
schoteld krijgt. Hoe kun je hier meer uithalen? 

 

Vanuit dit startpunt hebben we gekeken naar verschillende trainingsmethoden: gebruik databaseprogram-
ma's, maken van openingsfile's, tactiek trainen, gebruik analyse-engine, enzovoort. 

Veel aandacht was er voor spelen op internet als middel om je openingen te verbeteren of je tactiek te oefe-
nen. 

 

Uit zijn eigen verzameling 'internettactiek' schotelde Willy onder andere de volgende opgaven voor: 

Zwart aan zet     Wit aan zet     Zwart aan zet 
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  Het wel en (wee) van ASV-online  

         PARTIJANALYSE  
 

  Het wel en (wee) van ASV-online  
      door Jan Vermeer 
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De voorbereiding 
Op donderdag 7 juni staat het jaarlijkse clubkampioenschap snelschaken  van ASV op het programma.  Dit jaar 
heb ik door drukte de clubavond niet of nauwelijks kunnen bezoeken.  Ik wil het kampioenschap snelschaken 
echter  voor geen goud missen. Het snelle tempo, het bizarre verloop van partijen, de verrassende uitslagen, 
de gemoedelijkheid en de rivaliteit tussen de spelers, de spanning voor een goede klassering en het grote aan-
tal blunders  zijn ingrediënten  die een snelschaaktoernooi  tot een prachtig evenement maken.  De klassieke 
schaakpartij  is een discipline waar ik vaak meer problemen met mijzelf heb dan met mijn tegenstander. Tij-
dens dit type partij zie ik vaak meer  mogelijkheden voor mijn tegenstander dan voor mijzelf. Soms zie ik spo-
ken in de partij waardoor ik de meest waanzinnige en weerzinwekkende besluiten kan nemen. Meestal met 
snel verlies tot gevolg. Ik neem de klassieke partij te serieus. Het snelschaken ligt mij beter omdat ik daar 
“speelser”  kan zijn en niet zo snel last heb van mijn demonen.  
Ik besluit om deze donderdag na het werk niet naar huis te gaan maar in Arnhem  te blijven eten.  Geheel toe-
vallig sluit een aantal collega’s het schooljaar af bij de Metropool.  Rond 16.30u voeg  ik mij bij dit gezellige 
gezelschap en drie Erdinger later  begeef ik mij naar restaurant Rung.  De pittige edoch smakelijke maaltijd 
wordt met een biertje en een koffie weggespoeld . “De demonen zullen niet meer hun kop durven opsteken”, 
spreek ik mijzelf hoopvol toe. 
 
De voorronde 
Het toernooi bestaat uit een voorronde van 4 poules waaruit de eerste twee spelers zich plaatsen voor de fi-
nalepoule.   Na de loting blijk ik ingedeeld te zijn in een poule met onder andere  Jan Knuiman,  Rob Huberts 
en Otto Wilgenhof.  In de eerste ronde ontsnap ik met een blauw oog tegen Rob.  Tegen Jan krom ik mijn rug 
en wikkel af naar een gewonnen eindspel. Tegen Otto is het altijd lastig. Met remise kunnen beide spelers te-
vreden zijn. Met 6 uit 7 ben ik verzekerd van een finaleplaats. 
 
De finale 
De favorieten doen in de voorrondes wat van hun verwacht wordt.  Liefst zeven 1-ste team spelers aangevuld 
met de geraffineerde Jan van de Linde zullen strijden om de hoogste titel.  In de eerste ronde speel ik tegen 
Peter Boel. In een Gesloten Siciliaan speelt Peter Dh4 gevolgd door Pg5 (dreigt mat op h7).  Na het sobere …
Dd4+ worden de dames geruild en wikkel ik af naar een gewonnen eindspel (1-1) 
In ronde 2 speel ik tegen Pieter Verhoef. Pieter is uiterst degelijke speler die heel snel het juiste plan vindt in 
een stelling. Ik besluit heel simpel te spelen zodat ik snel mijn zetten kan vinden.  Met eenvoudige middelen 
kan ik een onaangename druk uitoefenen op zijn damevleugel. Nadat ik pion b6 heb veroverd , stort de zwar-
te stelling in (2-2) 
In ronde 3 speel ik tegen Jan van de Linde en tegen mijn eigen 1.c4-opstelling. Na een poosje ontstaat een ge-
lijke stelling en hink ik op twee gedachten: remise aanbieden of doorspelen.  Een blik op het scoreformulier 
leert mij dat Jan met 0 uit 2 is begonnen.  Bij remise lopen mijn concurrenten een halfje op mij uit. Ik besluit 
de druk te verhogen en met een kleine combinatie win ik een pion waarna de witte stelling langzaam maar 
zeker instort. (3-3) 
In ronde 4 speel ik tegen dobbelaar Wouter van Rijn.   Wouter is een kei in het spelen van complexe stellin-
gen . Dat zal wel met zijn probleemschaaksachtergrond te maken hebben. Dus speel ik eenvoudige stellingen. 
De stelling is inmiddels zo vereenvoudigd dat een zetherhaling loert.  Na de bliksemstart sta ik niet onwelwil-
lend tegen puntendeling. Van de andere kant weet ik (hoop ik) dat Wouter wil doorspelen.  Na een paar keer 
heen en weer gespeeld te hebben met de loper s , besluit Wouter te willen spelen. Dit biedt mij twee voorde-
len: Ik heb kostbare tijd gewonnen en Wouter heeft zijn stelling moeten compromitteren. In de volgende fase 
speel ik handiger en kan ik voordeel opbouwen . Het ontstane eindspel is voor Wouter niet te houden.(4-4) 

 Het Snelschaakkampioenschap gezien door mijn bril   
      door Tom Bus 
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In ronde 6 is Michiel Blok mijn tegenstander. Nog wat lichtjes in mijn hoofd besluit ik 1.d4 met 1.d5! te beant-
woorden. We krijgen een variant op het bord die ik toevallig pas bekeken had.  Wit valt aan en zwart biedt dam-
eruil aan. Nadat Michiel dit weigerde, weet ik hoe de situatie ervoor staat. Michiel gaat vol voor de Koningsaan-
val. Hij stuurt paard en pionnen naar voren terwijl ok op b2 een onbeduidend pionnetje mee neem. Op de juiste 
momenten houd ik pas op de plaats, ruil een aanvaller en breng mijn damevleugelpionnen langzaam maar zeker 
naar voren.  De witte aanval bloedt door en mijn verzekering op de damevleugel bezorgt mij het volle punt. (5-5) 
Met deze score denk je dat je niets kan gebeuren. Maar er zijn nog twee kapers op de kust. Zowel Bob als Otto 
hebben slechts één verliespunt. Ik ontmoet beide spelers in de laatste twee ronden. Dat wordt dus superspan-
nend. 
In ronde 6 krijgt Otto met wit al snel de betere stelling. Daar waar ik stagneer, vindt Otto de juiste zetten en hij 
drukt mij snel van het bord. Nu wordt het ineens spannend in de finale!(5-6) 
In ronde 7 staan Otto, Bob en ik gebroederlijk aan kop met 5 uit 6.  Ik speel  tegen Bob een degelijke  maar pre-
tentieloze opening (1.e5  c5 2.Pf3 …3.d3) Bob krijgt veel ruimte, heel veel ruimte en ik was genoodzaakt een pi-
on te offeren. De consequentie was dat mijn dame-paard-koppel veel gevaarlijker was dan het dame-loper-
koppel van Bob.  Nadat ik hiermee groot materiaal won, gaf Bob op. In de tussentijd had Wouter een eindspel 
met een zeer sterke vrijpion op het bord gekregen.  Met eenvoudige middelen tikte Wouter  tegenstander Otto 
van het bord.  Een uitslag die mij wel  kon bekoren. Hiermee blijven Bob en Otto op 5 punten steken en ik kom 
op 6 uit 7. 
 
Na het  debacle in Maastricht voelt deze zege zeer verlossend.  Ik weet niet welke invloed mijn spirituele voor-
bereiding van de middag op het eindresultaat had. 
 
Skol! 
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De afgelopen maand is de mooie plaats Maastricht op een onaangename manier in het daglicht komen te staan. 
Van liefst 354 leerlingen van een VMBO-school werd hun examen ongeldig verklaard door grote nalatigheid in 
de schoolexamens. 
Tijdens de examenperiode speelde ik in datzelfde wonderschone Maastricht het toernooi om het Open Limburgs 
Kampioenschap.   In sommige partijen voelde ik mij zoals die leerlingen op het VMBO zich hebben gevoeld. Je 
denkt dat je alles voor elkaar  hebt en dan komt er een kink in de kabel. 

 
Florian Biermann (2075)-Tom Bus (2147 18-05-2018, r1 
 
Stelling na 45.a5 
 
In de eerste ronde weet ik na lang manoeuvreren de betere stelling te krij-
gen.  
Eenvoudig en goed is 45…Txa5  -+  
 
In mijn berekeningen is de pion van a5 al van het bord en kom ik tot het 
geniale 
45….Dxb5?? 
46.cxb5  1-0 
 
Ilya Gutkin (1996)-Tom Bus (2146) 19-05-2018, r2 
 
Stelling na 31.b3 
 
Na een superspannende afruilvariant van het Spaans, heb ik met zwart toch 
iets weten te bereiken.  Na 31…b4 kan zwart langzaam maar zeker zijn stel-
ling verbeteren en voor twee uitslagen spelen. 
 
Ik koos voor de Maastrichter-variant met 31….c4?! 
32. bxc4 Txe4??  en wit won makkelijk.1-0 
 
 
 
 
Gino de Mon(1991)-Tom Bus(2146) 20-05-2018, r4 
Stelling na 27.Pe3 
 
Na een zeer scherp en gecompliceerd middenspel wist ik de nevenstaande 
stelling te bereiken.  Het lijkt alsof zwart alles onder controle heeft.  (-
+3.83). 
In dat geval is het weer tijd voor een Maastrichtertje. 
 
27…Pc2??  28.Dxb7+ en niet snel daarna   1-0 

 

    Een Maastrichtertje  
     door Tom Bus  
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Wolfgang Scholzen (2043)-Tom Bus (2146), 21-05-2018, r6 
 
Stelling na 34.Te3 
 
Hier raakte ik in diep gepeins. Ik zag een Maastrichtertje voorbijkomen. 
Wat als ik 35.e5 toelaat?  De dreiging 36.Te4# is dan onaangenaam! Na lang 
wikken en wegen verman ik mijzelf en speel de beste zet 34…Ke5! 
Na wat heen en weer geschuif wist ik zowaar dit eindspel te winnen. 

 

 

 

Tom Bus(2146) – Stief Gijsen (2249), 21-05-2018, r7 
 
Stelling na 20….f4? 
 
Met avontuurlijk spel van beide kanten is de volgende stelling ontstaan. Elk 
weldenkend mens begint met 21.hx g7 (+-4.21), begint daarna pas met den-
ken en schuift vervolgens de tegenstander van het bord. Ik zie echter een 
pseudo-Maastrichtertje en vervolg met 

21.gxf4 Lxh6 
22.Le4!   f5 
 
 
 
Op de schaal van Richter +-10.46 staat wit op winst. 
De lezer mag zelf uitzoeken hoe wit moet verder gaan.  Voor mij was het 
weer tijd voor een Maastrichtertje: 
 
23.Lxb7??  en weg voordeel. 
  
 
In een gelijke positie begonnen we allebei nog naar winstwegen te zoeken 
maar het gelijke spel lonkte totdat de volgende stelling opdoemde: 
 
 

 

Dit is de stelling na 38.Ld7. 
 
Wit (Bus)  staat nog steeds beter maar of dat voldoende is voor de  winst is 
maar de vraag. 
 
Mijn Belgische opponent woont wellicht niet ver de speelzaal vandaan 
want hij voelt zich geroepen tot  
38…e5??  Winnend is  nu 38..Le8! 
Ik speel echter 38……De8?? waarmee wij een dubbele Maastrichtertje ge-
lanceerd hebben. 
 
Zo’n wanvertoning verdient geen winnaar. Even later werd tot remise be-
sloten. 
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De organisatie van het Open Limburgs Kampioenschap is altijd blij met mijn deelname. Nu weet ik waarom. Ik 
laat altijd een sloot aan ELO-punten achter in Maastricht en creëer de meest fantastische Maastrichtertjes. 

 

Steenstraat 90 | 6828 CN | Arnhem 

026-4425368 | info@slagerijputman.nl 
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Zomerpuzzels en opgaven: oplossingen 
     door Wouter van Rijn en Wisse Witmans 

Zomerpuzzels 

1)  1. Pc7 b3 2. Pb5       1,0 punt 

 2…cxb5 3. c6 dxc6 4. Lc1      3,0 punt 

 4…Kxc1 5. d7 b2 6. d8D      1,0 punt 

 6…b1D 7. Dd2#       

2)  1. Te5+        1,0 punt 

 1…Kd3 2. d7 Td6 3. Te3+      1,0 punt 

 3…Kxe3 4. Lxd6 Lh6 5. Lf8      1,0 punt 

 5…Lf4 6. Ld6 Lxd6 7. d8T      1,0 punt 

 7…Lf4 8. Td2=       1,0 punt 

3) 1.  Dc1!        5,0 punt 

4) 1. Lc2         5,0 punt 

5) 1. a3!         @ 

 > 2. Lc3        @ 

 1…e5 2. Dg2        @ 

 1…g5 2. Tf4        @ 

 1…Txa3 2. Txc4       @ 

 @ = 1,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 

6) 1. Dg6! 

 > 2. Dg1+        @ 

 1…Pg5 2. Da6        @ 

 1…Tg7 2. Ph6        @ 

 1…Tc3 2. Pe2+       @ 

 @ = 1,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 

7) 1. Ld5+        1,0 punt 

 1…Kd7 2. Lxb7 Pf2 3. Lc6+      1,0 punt 

 3…Kxc6 4. b7        1,0 punt 

 4…Kxb7 5. d7 Pg7 6. d8P+      1,0 punt 

 6…Kc7 7. Pf7 Pe6+ 8. Kf5 Pd4+ 9. Kg6=    1,0 punt 

8) I) 1. Pg3 hxg3 2. Tcf4 Kc2 3. Ke4 gxf4 4. Kf5 Kd3 5. Tf6 Ke3# 2,5 punt 

 II) 1.Pg5 Lh7 2. Tg4 hxg4 3. Tf5 gxf5 4. Kg4 h3+ 5. Kh5 Lg6# 2,5 punt 

9) I) 1. Lf2 Txe6 2. Dxe5 Kxc2 3. Df4 Td3#    2,5 punt 

 II) 1.Pg4 Td1 2. cxd1P Tg6 3. Pf2 Txg3#    2,5 punt 

10) 1. Lf8 Kf6 2. Pd5+ Ke5 3. Pe3 Kf6 4. f4 gxf4 5. gxf4 Lxf4 

 6. Le7+ Ke5 7. Ld6+ Kf6 8. Pd5+ Kg5 9. Pe7+   5,0 punt 
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11) 1. Lg3! 

 > 2. Pf4+ Kxe3 3. Td3+      @ 

 1…Pxb3 2. Pc5+ Pxc5 3. Lc2+     @ 

 1…Dxe3 2. Pf2+ Dxf2 3. Dd2+     @ 

 1…Dd8+ 2. Dh2 ~ 3. Dc2+     @ 

 @ = 1,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 

12) 1. Ph6!        5,0 punt 

13) 1. Le3!        5,0 punt 

14) 1. Le8! 

 > 2. Dd7        1,0 punt 

 1…Txe5 2. Dc7+       1,0 punt 

 1…e6 2. Da5+       1,0 punt 

 1…Pe3 2. Pc7       1,0 punt 

 1…Pf6 2. Dxe7       1,0 punt 

15) 1. Lxd4 

 > 2. Lxe3+        0,5 punt 

 1…Dxd4 2. Pe4       1,5 punt 

 1…Lxd4 2. Pc4       1,5 punt 

 1…Pxd4 2. Le4       1,5 punt 

16) 1. a6!         0,5 punt 

 > 2. axb7# 

 1…Lc8 2. Pc4 Pd7 3. Kb4 ~ 4. axb7    1,5 punt 

 1…Teb8 2. Tb1 

 > 3. axb7+ Txb7 4. Pc7+     1,5 punt 

 > 2…Lc8 3. Pc4 Pd7 4. Te1     1,5 punt 

17) 1. Tc6         1,0 punt 

 1…Pd3 2. Tf1       1,0 punt 

 2…Pb4 3. Tb6       1,0 punt 

 3…Dxb6 4. Ta1+ Da7 5. b6 Da6+ 6. b7 Ka7 7. d5  1,0 punt 

 7…exd5 8. Kc7       1,0 punt 

 8…Pc6 9. Txa6+ Kxa6 10. Kxc6 Ka7 11. Kc7+- 

18) 1. Tc4 b2 2. Txc2 bxa1D 3. f3+     1,0 punt 

 3…Kg1 4. Kh3 Pxe3 5. Th2     1,0 punt 

 5…f5/d5 6. f4 d5/f5      1,0 punt 

 7. a3         1,0 punt 

 7…Dxa3 8. Tg2+ Pxg2 pat     1,0 punt 
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19) 1. g1L Lc6 2. g2 Lxb5 3. Kh1 Lxf1 4. Lh2 La6 5. g1L Lxb7# 5,0 punt 

20) I) 1. Lb2 Lg3 2. Fxg3 Pb4 3. Tc4 Pxa2#    @ 

 II) 1. Lb4 Pc5 2. bxc5 Lf2 3. c4 Ld4#    @ 

 III) 1. Db2 Pc2 2. Dxc2 2. Pc5 3. Lc4 Le1#   @ 

 @ = 2,0 / 3,5 / 5,0 

21) 1. Te3+        1,0 punt 

 1…Kf4 2. Lh5       2,0 punt 

 2…Dxh5 3. Pxd5+ Kg4 4. Tg3+ Kh4 5. Th3+   1,0 punt 

 5…Lxh3 6. g3+        1,0 punt 

 6…Kg4 7. Pe3# 

22) 1. Lb6         1,5 punt 

 1…b3 2. Pxg4       1,0 punt 

 2…b2 3. Pf2+ Kg1 4. Pd3+ Kh1 5. Lg1    1,5 punt 

 5…b1D 6. Lh2       1,0 punt 

 6…De1+ 7. Pf2+ +- 

23) 1. Td7+        1,0 punt 

 1…Kh6 2. Td8       1,0 punt 

 2…Kh5 3. Td1       1,0 punt 

 3…Pf2 4. Td8 Ph3+ 5. Kg3 h1D 6. Th8+   1,0 punt 

 6…Kg5 7. Th5+       1,0 punt 

 7…Kxh5 pat 

24) 1. Txg3        1,0 punt 

 1…Kxg3 2. d7       1,0 punt 

 2…Lg4 3. Pf5+       1,0 punt 

 3…Lxf5 4. d8D Tc1+ 5. Ke2 Lg4+ 6. Ke3 Te1+  

  7. Kd4 Td1+ 8. Ke5      2,0 punt 

 8…Txd8 pat 

 

Opgaven 

1) Ja! 1. Lxc5 is veilig. Als zwart namelijk 1...Te5 speelt dan geeft wit mat met 2. Tb8+ Kf7 3. Tf8#  

2) De beste zet is 1...a5!, maar 1...Pd3+! is ook heel goed. Na 2. cxd3 komt namelijk 2...Lg4! en wit verliest 
materiaal  

3) 1. Th3 en zwart moet met 1...Dg7 zijn dame weggeven. Speelt zwart 1... Df4 of 1... Df8, dan volgt 2. Dxg6!! 
hxg6 3. Lxe6+ en mat op de volgende zet  

4) Ja! 1. Ld3 is veilig. Wanneer zwart 1...Pc5 speelt, komt 2.e5!! zwart kan 2...Pxd3+ spelen, maar na 3. Txd3 
krijgt wit een hele sterke aanval 

5) Nee, 1... Kf7 2 Lxf6!! gxf6 (2... Dxf6 3. Tf3 en 2...Kxf6 3. Tf3+ Kg5 4. Tg3+! en mat) 3.Td7 met groot voordeel 
voor wit  
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