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44e jaargang no. 38      donderdag 3 november 2005 
Oploswedstrijd: De partijstand van vorige week kwam uit de 

clubcompetitie 
1981-1982 uit de 
DDR. Starck van 
AdW Berlin wint 
hier met wit van 
Lenk van de vere-
niging Dresden. 
Hoe?? Het is een 
leuke combinatie 
van pionpromotie of 
mat. 1.b4 Dxb4 
2.Lf7 en als zwart 
slaat volgt d8D. Het 
bleek niet moeilijk. 
Alleen maar goede 
oplossingen dit 
keer, 10 in getal! 

 
Externe competitie: De eerste ronde van de OSBO-
competitie zit er op. Vorige week donderdag kwamen de 
laatste beslissingen tot stand. Nadat eerder ASV-5 en ASV-6 
de matchpunten hadden verzilverd maar ASV-7 en ASV-9 
beide wedstrijdpunten aan de tegenstanders moesten laten 
bleef ook na de 2 laatste teamwedstrijden de balans in 
evenwicht. ASV-10 kon de 1½-2½ achterstand tegen Veen-
endaal-5 uit de een week eerder gespeelde partijen niet 
ombuigen en verloor uiteindelijk met 2-4. Daar tegenover 
stond de knappe 4-2 winst van ASV-8 op Dodewaard. Alle 
uitslagen uit deze eerste ronde treft u verderop aan in deze 
EP. Aan de hand hiervan kan wellicht al een indruk worden 
verkregen van de sterkte van de concurrentie.  
Dan is het nu weer tijd om vooruit te blikken naar de vol-
gende ronde van onze zaterdagteams. Zij spelen a.s. zater-
dag allen thuis in het Lorentz Ondernemerscentrum aan 
de IJsselburcht 3 (Presikhaaf). Wat staat er op het program-
ma. ASV-1 ontvangt RSC ’t Pionneke uit Roermond. De 
Limburgers verloren tweemaal tegen op papier sterkere 
tegenstanders. ASV-1 won in de openingsronde maar ging 
in de 2e ronde pijnlijk onderuit tegen Veldhoven. In deze 
wedstrijd heeft ons eerste bovendien iets goed te maken. 
Vorig jaar wonnen de Limburgers in de 8e ronde met maar 
liefst 7-1 van onze hoofdmacht met slechts remises van 
Remco de Leeuw en invaller Martin Weijsenfeld. Voor 
ASV-1 stond er toen weliswaar niets meer op het spel maar 
toch…..?! ASV-2 ontvangt BAT Zevenaar, het team van 
Guust Homs. Dit team staat op 50%. Na het verlies in de 1e 
ronde tegen De Toren werd in de 2e ronde gewonnen van 
Voorschoten. ASV-2 staat zoals u weet op 3 matchpunten. 
De 6-2 winst op VAS-3 in de vorige ronde was natuurlijk 
goed voor het zelfvertrouwen. Maar aan een voorspelling 
voor deze wedstrijd zal ik me niet te wagen. Daarvoor zijn 
de krachtsverschillen te klein. In de Promotieklasse OSBO 
krijgt ASV-3 het zwaar tegen het sterke Meppel. Vorig 
seizoen werd het echter een nipte 4½-3½ nederlaag. Dus wie 
weet…! ASV-4 staat voor de belangrijke wedstrijd tegen 
Rheden. Een echt vierpuntenduel waarin de matchpunten 
van groot belang zijn! Dus in alle wedstrijden zijn weer 
meer dan voldoende ingrediënten aanwezig voor een span-
nende schaakmiddag. Kom dus ook kijken want dat is zeker 
de moeite waard en het is een extra steun voor onze spelers! 
De partijen beginnen als vanouds om 13.00 uur. 
 
Vliegende start ASV-8 tegen Dodewaard 1: Nu ASV-8 in de 
derde klasse OSBO speelt kan het sterkere tegenstanders 
verwachten. Gelukkig is er versterking bijgekomen met 

Dick Hajee en Frans Veerman. Daarnaast deed ook de in de 
competitie sterk spelende Wilfred Ariëns als invaller mee. 
Dodewaard 1 had op papier een aardig sterk team met als 
sterkste speler teamleider Noldi Brouwn. Dus moesten we 
vol aan de bak. Herman de Munnik meldde een vroeg ver-
lies. In de Najdorf variant van het Siciliaans werd hij over-
speeld op de Damevleugel. Mede door goed combinatiespel 
en een goede bezetting van belangrijke velden had Herman 
helaas geen rommelkansen meer. Bert Sigmond speelde de 
Richter Rauser variant van het Siciliaans. Nadat de dames 
geruild waren had zijn tegenstander een dubbelpion meer, 
maar Bert had een actievere stelling. Dit was genoeg com-
pensatie voor zwart, Bert ging in op het remiseaanbod van 
wit. De tegenstander van Wilfred had de achternaam Bitter, 
dus vreesde hij het ergste. Maar nadat hij goed uit de ope-
ning kwam wist hij druk te creëren. De dames werden afge-
ruild waarbij er in het midden twee vrijpionnen ten tonele 
verschenen. In combinatie met het kreupele paard van zijn 
tegenstander en zijn goede loper 
leidde dit tot winst. Frans Veer-
man speelde een rustige partij 
waarin op het laatst nog van alles 
voor zijn tegenstander bleek te 
zitten. Frans bood echter remise 
aan, hetgeen zijn tegenstander 
accepteerde. Zo was de stand gelijk en waren het spannende 
uurtjes voor Roland Stravers en Dick Hajee. Roland Stravers 
kwam goed uit de zogenaamde Steinitz variant van het 
Spaans. Nadat zijn tegenstander een pion wegsnoepte en ook 
nog eens een paard op e5 neerpootte dat niet snel wegge-
jaagd kon worden, vreesde genoemde speler het ergste. 
Maar door actief te blijven spelen en zelfs nog een pionnetje 
in het vooruitzicht te stellen, kon hij het op activiteit in tijd-
nood afronden. In een gelijke stelling deed Dick Hajee een 
remiseaanbod aan teamcaptain Noldi Brouwn. Deze wilde 
gezellig doorspelen en dat vond Dick best. Na een tijdje 
doorspelen vond Noldi zijn stelling op het bord noch gezel-
lig noch best en hij moest erkennen, dat hij de twee vrijpi-
onnen bij de promotievelden van Dick nooit meer tegen kon 
houden met een toren. Eeuwig schaak lukte ook niet en dus 
gaf hij op. Een mooie revanche van Dick, die nog wel eens 
verloren heeft van deze tegenstander. Hiermee was de eind-
stand 4-2 en werden we gefeliciteerd door onze bijzonder 
sportieve tegenstanders.  Roland Stravers 
 
Verlies voor ASV-9: Voor de senio-
ren begon het seizoen met de eerste 
van de vijf(!!) uitwedstrijden die op 
het programma staan. De reis voer-
de het team naar Het Kasteel-3 in 
Wijchen-Zuid. Hans Meijer trof een 
tegenstander die kennelijk vlug 
klaar wilde zijn. Hij schoof de stelling dicht en bood remise 
aan hetgeen Hans gezien de stand op het bord accepteerde. 
Bob Hartogh Heijs raakte in het middenspel een pion achter 
in een gedrukte stelling. Dit mondde uit in stukverlies waar-
door er weinig anders overbleef dan opgeven. Ook Jacob 
Zandbergen overkwam hetzelfde. Hij moest zich verdedigen 
en gebruikte daarbij veel tijd terwijl de positie verslechterde. 
Tenslotte was de tijdnood zo hoog en de stelling zodanig dat 
de koning moest worden omgelegd. Gerrit Verbost verloor 
op de 17e zet een loper en enkele zetten later een pion maar 
kon het loperverlies toch ongedaan maken. Evenwel moest 
hij even later paardverlies toestaan gevolgd door 3 pionnen. 
De situatie werd hierdoor vrij hopeloos waarbij ook nog 
sprake was van grote tijdnood. In die situatie zag hij niet dat 

Jacob Zandbergen 0
Hans Meijer ½
Bob Hartogh Heijs 0
Gerrit Verbost 0
Hein van Vlerken 0
Henk Kelderman 1

Dick Hajee 1
Frans Veerman  ½ 
Wilfred Ariëns  1 
Roland Stravers  1 
Bert Sigmond  ½ 
Herman de Munnik 0 



hij een toren kon slaan zonder compensatie waardoor er nog 
remisekansen waren geweest. De toren werd in veiligheid 
gebracht en opgeven was het logische gevolg. Bij Hein van 
Vlerken bleef de stelling in evenwicht tot op de 25e zet een 
loper verloren ging. Deze stond geblokkeerd voor de koning 
door de vijandelijke dame. De tegenstander kon toen met 
zijn paard deze loper aanvallen waardoor stukverlies een feit 
was. De druk op de stelling van Hein werd opgevoerd, afruil 
moest worden toegestaan zodat er geen kansen meer waren. 
Henk Kelderman was als laatste nog in de strijd. Reeds in de 
opening werden alle lichte stukken op wederzijds een paard 
na afgeruild en ook de dames verdwenen van het bord. Hier-
door ontstond een situatie waarin de tegenstander met zijn 
paard iets meer vrijheid en ruimte kreeg. Dit leverde even-
wel geen resultaat op en hij deed toen een toren tegen een 
paard in de aanbieding in de verwachting zoveel pionwinst 
en daarmee beslissend voordeel te behalen. Henk ging op dit 
aanbod in en kwam 2 pionnen achter maar kreeg vrije lijnen 
voor zijn torens. Daarmee werd de pionnenachterstand inge-
haald. Na een vijandelijke paardzet kon Henk met zijn toren 
slaan waarna de materiële voorsprong nog meer werd ver-
groot. Door gedwongen afruil hield de tegenstander nog 
slechts de kale koning over tegen koning, toren en 2 
pionnen. Hij wilde toch niet opgeven zodat matzetten nood-
zakelijk was. Na 91 zetten en bijna 4 uur spelen was de 
partij hiermee ten einde. Eindstand 4½-1½ voor Het Kas-
teel-3. De volgende wedstrijd is thuis tegen Pion-5 uit 
Groesbeek    Henk Kelderman 
 
ASV-10 verliest in 2 bedrijven: De eerste wedstrijd van het 
seizoen was een tikkeltje 
chaotisch. Vanwege de 
herfstvakantie konden enkele 
spelers van Veenendaal-5 niet 
en wij wilden met onze 
jeugdspelers juist in de vakan-
tie spelen. Na enig overleg 
werd besloten de wedstrijd in twee delen te spelen. Het 
eerste deel was ook meteen de vruchtbaarste. Umit Duman 
stond vanuit de opening al meteen scherp en wist wat hij aan 
het doen was, winnen. Thomas Janssen was een beetje de 
weg kwijt leek het wel, eigenlijk letterlijk en figuurlijk, want 
hij moest vlak voor het begin van de wedstrijd er nog aan 
worden herinnerd dat hij moest spelen. Op het bord gebeur-
de ook van alles waar hij geen passend antwoord op had. 
Jesse Giling, de derde debutant in de senioren competitie, 
speelde een degelijke en goede partij. Misschien was het de 
spanning of de duur van de partij, maar ergens in het eind-
spel vergat hij een toren te dekken, en was die dus kwijt. Het 
feit dat hij daarna remise hield geeft aan hoe hij stond voor-
dat de toren werd “geofferd”. Herman van der Meulen had 
een gelijk opgaande partij maar moest in het eindspel toch 
de meerdere erkennen in zijn tegenstander. De tweede sessie 
bestond uit Andre de Groot en Theo Koeweiden. Andre had 
vanuit de opening voortdurend de dreiging van materiaal 
verlies en wilde door actief aanvallen tegendreigingen creë-
ren. Dit lukte wel gedeeltelijk. Met volkomen open rokade-
stellingen bleek zijn tegenstander net 1 tempo meer te heb-
ben en dat was voldoende. Theo speelde een goede partij. 
Zowel hij als zijn opponent hadden kansen en het ging gelijk 
op. Theo kon een winstpoging doen maar met risico van 
verlies. Omdat hij als laatste bezig was kon hij gewoon 
remise aanbieden. De jeugd deed het in deze wedstrijd dus 
beter dan de jeugdleiders. Eens zien of ze dat kunnen vol-
houden in de rest van het seizoen. Andre de Groot 
 
Uitslagen 1e ronde OSBO-competitie ASV-5 t/m ASV-10: 
2e klasse B: WDC – Zutphen-2 7-1; Theothorne – ASV-5 
2½-5½; Doesborgh – Pallas-3 1½-6½; Twello – VDS 2-6. 
2e klasse C: Veenendaal-2 – Het Kasteel-2 5½-2½; 
Schaakmaat-3 – ASV-7 4½-3½; Pallas – De Cirkel 4-4; 
Wageningen-4 – Bennekom-2 2½-5½. 
2e klasse D: Pallas-2 – De Toren-3 2½-5½; PION-3 – UVS 
5-3; SMB-5 – Doetinchem-2 4-4; ASV-6 – Variant 4½-3½. 
3e klasse F:ASV-8 – Dodewaard 4-2; Tornado – OPC 4-2; 
De Cirkel-2 – Ede-4 4-2; Veenendaal-4 – Bennekom-3 3-3. 
4e klasse C: Het Kasteel-3 – ASV-9 4½-1½; PION-5 – De 
Toren-7 2-4; UVS-5 – SMB-8 2½-3½; Sleutelzet-2 – Elster 
Toren-3 0-6. 
4e klasse D: ASV-10 – Veenendaal-5 2-4; Ede-5 – De To-
ren-6 2½-3½; Rhenen-2 – Dodewaard-3 4½-1½; Sleutelzet – 
De Cirkel-3 1-5. 

ASV-Rapidcompetitie: 
Vorige week donderdag 
werd de eerste speel-
avond gehouden van de 
interne rapidcompetitie. 
Na 4 ronden gaan 3 man 
aan kop te weten Guust 
Homs, John Sloots en 
Remco de Leeuw. Maar 
er zijn nog 16 ronden te 
spelen. Op 1 december is 
de volgende rapidavond. 
De tussenstand treft u 
hierbij aan.  
 
Essent-toernooi: Na de 2 
remises in de eerste 3 
ronden van Amateur-
groep I van dit toernooi 
in Hoogeveen, waar ik u 
in de vorige EP reeds 
verslag van deed, wist 
Erika Belle afgelopen 
week in de overige 6 
ronden nog 3 punten toe 
te voegen. Daarmee 
kwam ze uit op 4 uit 9, 
goed voor een plaats net 
onder de middenmoot. 
Zes van de negen partijen 
eindigden in remise, 
waarvan vijf met wit. 
Met de zwarte stukken 
scoorde Erika 1½ uit 4. 
Met de eindscore zal 
Erika niet helemaal te-
vreden zijn geweest. 
Haar TPR van 1750 bleef 
duidelijk achter bij haar 
eigen Elo.  
 
Rapidtoernooi: Een week 
na het toernooi in 
Doetinchem vond afge-
lopen zaterdag in Ede het 
jaarlijkse rapidtoernooi plaats. Ook hier viel het deelnemer-
aantal met 54 schakers, verdeeld over 3 groepen, wat tegen. 
Vooraf waren Martijn Dambacher, die ook de vorige 2 edi-
ties al had gewonnen en de Bulgaar Stojanov (dit jaar ook 
van de partij bij het ASV-voorjaarstoernooi) de ratingsterk-
sten en dus favoriet. De strijd in de A-groep (15 deelnemers) 
bleef spannend tot het eind. Dambacher ging samen met 
Hotze Hofstra (Bennekom) aan de leiding maar beiden ver-
loren de slotronde tegen respectievelijk Jeroen van Onzen en 
Stojanov. Hierdoor kwamen niet alleen de Bulgaar maar ook 
de jeugdige Stefan Kuipers (Schaakmaat) langszij. Met 5 uit 
7 eindigen zij op een gedeelde 1e plaats. In deze groep nam 
Ruud Wille deel. Deelnemen bleek inderdaad belangrijker 
dan winnen. Hij eindigde met 3 uit 7 op een gedeelde 9e 
plaats. Eigenlijk was het 2 uit 6 want een vol punt werd 
verkregen door een bye vanwege het oneven aantal spelers 
in deze groep. Toch was hij nog niet zo ontevreden, afgezien 
van een partij waarin hij van het bord werd geofferd. In de 
B-groep (18 spelers) liet ons jeugdlid Bijan Zahmat weer 
goede dingen zien. Hij begon sterk met 2½ uit 3 maar ver-
loor in de 4e ronde van de op Elo als nummer 1 geplaatste 
Wageninger Neuteboom. In de daarop volgende partij wist 
Bijan weer een vol punt te scoren en trof toen de uiteindelij-
ke groepswinnaar Jan van Laar (S.V. Rhenen). Ook in deze 
partij kwam Bijan net even te kort en verloor. Door winst in 
de slotronde tegen clubgenoot Theo Koeweiden werd Bijan 
met 4½ uit 7 gedeeld 3e. Theo eindigde in deze groep 
evenals Jan Looijen op een gedeelde 11e plaats met 3 uit 7. 
Theo begon slecht met ½ uit 3. Toen volgde een goede serie 
waarin hij 2½ punt aan zijn totaal toevoegde. In de slotpartij 
bleek Bijan zoals gezegd sterker. Jan Looijen wist ook pas 
in de tweede toernooihelft te scoren. Na winst in de ope-
ningsronde verloor hij drie keer op rij. Toen volgden 2 zeges 
waarna de laatste ronde weer werd verloren. De prima orga-
nisatie zorgde voor een vlot toernooiverloop. Alle uitslagen 
en standen aangevuld met de nodige foto's zijn op de site 
van de Edese SV terug te vinden. 

Theo Koeweiden ½
André de Groot 0 
Herman van der Meulen 0 
Umit Duman 1 
Thomas Janssen 0 
Jesse Giling ½

ASV-rapidcompetitie 2005-2006
Stand na 4 ronden 

Nr. Naam Pnt  Part.
1 Guust Homs 3½ 4 
2 John Sloots 3½ 3 
3 Remco de Leeuw 3½ 4 
4 Laurens Storms 3 4 
5 Theo Jurrius 3 4 
6 Paul de Freytas 3 4 
7 Tjé Wing Au 3 4 
8 Tijs van Dijk 3 3 
9 Eric Hartman 3 4 
10 Theo van Amerongen 3 4 
11 Hedser Dijkstra 2½ 4 
12 Tony Hogerhorst 2½ 4 
13 Martin Weijsenfeld 2½ 4 
14 Paul Schoenmakers 2½ 4 
15 Otto Wilgenhof 2½ 3 
16 Harm Steenhuis 2½ 3 
17 Anne Paul Taal 2 4 
18 Erik Wille 2 4 
19 Hein van Vlerken 2 4 
20 Henk Kelderman 2 3 
21 Siert Huizinga 2 4 
22 Horst Eder 2 4 
23 Albert Marks 2 2 
24 Jonathan v.d. Krogt 2 4 
25 Wim Zunnebeld 2 3 
26 Jan Looijen 2 4 
27 Gonzalo Tangarife 2 4 
28 Ruud Wille 1½ 4 
29 Bob Hartogh Heijs 1½ 4 
30 Kasper Uithof 1½ 3 
31 Jacob Zandbergen 1½ 4 
32 Henny Haggeman 1½ 3 
33 Hendrik van Buren 1½ 3 
34 Ignace Rood 1½ 3 
35 Herman de Munnik 1½ 1 
36 Frank Schleipfenbauer 1 2 
37 Erwin Velders 1 4 
38 Philip Stibbe 1 4 
39 Bert Sigmond 1 2 
40 Hans Meijer 1 2 
41 Ingrid Rietmeijer 1 2 
42 Jan Vermeer 1 3 
43 Nico Schoenmakers ½ 3 
44 Abbes Dekker ½ 3


