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44e jaargang no. 44      donderdag 15 december 2005 
Oploswedstrijd: Het was vorige week weer tijd voor een 

probleem. Het 
werd een driezet 
van de Roemeen 
Vatarescu. Het 
probleem heeft 
maar twee vari-
anten, maar is 
toch niet onaar-
dig. Wit aan zet 
geeft dus mat in 
drie zetten. 
Hoe…? Oplos-
sing: 1.Tb1-e1 
met als hoofdva-
riant: ...Lxe1 2. 

c4+ dxc3 ep 3. Pb4+ mat. Slechts vier oplossingen werden 
ingeleverd. Ze waren allen correct! 
 
KNSB-beker: ASV-1 kan zich opmaken voor het bekertref-
fen tegen BAT Zevenaar. Dit team versloeg afgelopen 
maandag in Zevenaar in de voorronde van de KNSB-beker 
het bekerteam van Doetinchem met 3-1. Voor BAT won 
Guust Homs van Theo Goossen. Wanneer ASV-1 tegen 
BAT speelt is nog niet bekend. Een speeldatum moet nog 
worden bepaald.  
 
OSBO-cup: Nu ik het toch over de bekerstrijd heb. Voor de 
1e ronde van de OSBO-cup kwam er al een ASV-team in 
actie. ASV-5 struikelde daarin al meteen. Mook bleek met 
2½-1½ te sterk. Ignace Rood zorgde voor het verslag van dit 
bekertreffen dat u verderop in deze EP kunt lezen. 
 
ASV-Nieuws: Het duurt nog even maar sommige dingen 
kun je niet vroeg genoeg aangeven zeker gelet op de ko-
mende feestdagen. Ik doel dan op de eerstvolgende uitgave 
van ASV-Nieuws dat op 5 januari zal verschijnen. En wat is 
er mooier dan het jaar op deze manier te beginnen. Kopij 
voor dit januarinummer dient uiterlijk 29 december te wor-
den gestuurd naar Ignace Rood. 
 
Externe competitie: Deze week speelden er al twee ASV-
teams voor de 3e ronde van de OSBO-competitie. ASV-9 
beet maandag jl. het spits af in Nijmegen. Tegen UVS-5 
werd het een 3-3 gelijkspel. Een dag later zorgde ASV-5 
voor een klapper door Twello met maar liefst 7-1 te ver-
slaan. Het was de derde zege op rij voor ons vijfde. Dankzij 
beide captains Gerrit Verbost en Tijs van Dijk nu reeds een 
verslag van beide ontmoetingen in deze EP. Vanavond gaan 
we weer verder met de externe. In de benedenzaal spelen 

ASV-6 tegen UVS-3 en ASV-10 tegen Ede-5. Verder zult u 
de spelers van ASV-7 vanavond moeten missen. Zij spelen 
uit bij Wageningen-4. Belangrijk want beide teams verloren 
immers hun eerste 2 wedstrijden. Maar ook a.s. zaterdag 
kunt u weer komen kijken naar de verrichtingen van onze 
eerste vier teams. In het Grand Café van het Lorentz Onder-
nemerscentrum starten om 13.00 uur de volgende wedstrij-
den. ASV-1 – Rijswijk, ASV-2 – ZSC Saende, ASV-3 – 
Het Kasteel en ASV-4 – Schaakstad Apeldoorn-3. Ter 
oriëntatie. Rijswijk is de nummer laatst van dit moment. 
Voor ons eerste dus een mooie gelegenheid om bij winst 
verder de sprong naar de subtop te maken. Voor ons tweede 
staat de moeilijke wedstrijd tegen ZSC Saende op het pro-
gramma. De Zaandammers volgen ons tweede immers op 2 
punten. Het derde kan bij winst op Het Kasteel goede zaken 
doen terwijl voor het vierde een heus degradatieduel (we 
hebben het hier immers over het duel tussen de nummers 9 
en 10) tegen Schaakstad Apeldoorn-3 gewonnen moet wor-
den om niet serieus in de problemen te komen. Spanning dus 
volop zaterdag.  
 
Gelegenheids-ASV5 verliest de eerste ronde OSBO-Cup: 
Het is een kort avontuur geworden in de OSBO-cup van 
ASV-5 dat bestond uit Ruud Verhoef (bord 1), Jan Vermeer 
(2), Ignace Rood (3) en Horst Eder (4). Tegen Mook werd 
nipt verloren met 2½-1½. Aanvankelijk zag het er goed uit. 
Aan alle borden werd redelijk tot goed uit de opening ge-
komen. Aan bord 3 kon Ignace het eerste punt aantekenen 
na een vreemd verlopen opening van de tegenstander die 
zijn paard van veld g1 liefst 6x speelde binnen 10 zetten om 
uiteindelijk toch op f3 aan te komen. In de tussentijd had 
Ignace een ruime ontwikkelingsvoorsprong opgebouwd en 
bleef hij de hele partij het initiatief houden. Dameruil werd 
uit de weg gegaan om een eindspel van slechte loper tegen 
sterk paard te vermijden. Een strategische misser leidde de 
ondergang van de Moker in. Een schaakje met de dame zou 
minstens pionwinst geven met kansrijk aanvallend spel maar 
de tegenstander raakte kennelijk zo van slag dat hij de ko-
ning op de enige plaats neerzette waar het nou juist niet kon 
en de zet daarop stond hij pardoes mat. Intussen was Horst 
in moeilijkheden gekomen. Met een pion achter moest hij 
toezien hoe de toren van de tegenstander steeds actiever 
werd zonder dat Horst daar iets tegenover kon stellen. Er 
ging nog een pion verloren, later nog een, de tijdnoodfase 
brak aan en de partij ging verloren. Ook Ruud had het moei-
lijk aan bord 1. Hij raakte een pion achter in het middenspel 
en zat ook nog eens met 2 geïsoleerde pionnen. Wat later 
ging er een kwaliteit verloren en het was vechten voor remi-
se. Ook hier speelde tijdnood mee. Er ging nog een stuk 
verloren (of was het een wanhoopsstukoffer?) en de stelling 



was niet meer te houden. Er was toch nog reëel uitzicht op 
een gelijkspel want Jan stond inmiddels een stuk voor en 
zou toch zeker kunnen winnen. Maar het paard dat hij meer 
had stond zeer inactief en in een poging het paard in de 
strijd te betrekken liet Jan zich truken en verspeelde het 
paard. Een pionneneindspel met gelijk aantal pionnen restte 
waar Jan nog knap een pion buit wist te maken, maar net één 
tempo te kort kwam om de remisemarge te overschrijden en 
een snelschaakbarrage af te dwingen.  Ignace Rood 
 
Grote zege ASV-5: De rit naar Twello had als doel opnieuw 
2 matchpunten te halen van de lager geklasseerde teams en 
zo geschiedde. Drie keer op rij hebben we tegenstanders 
gehad met mindere elo's, dat wordt de komende drie keer 
behoorlijk anders. We gaan het volgend jaar tegen de koplo-
pers opnemen die elk gemid-
deld meer dan 100 extra 
elopunten per speler in huis 
hebben. Tijd nu dus om nog 
even te genieten van onze hui-
dige glansrol met het maximum 
aan matchpunten. En een ge-
weldige afsluiter want dinsdag 
wonnen we met liefst 7-1!  Tijs van Dijk opende om een uur 
of elf de score. De teamcaptain en zijn opponent tempori-
seerden er op los en speelden veel zetten á tempo. Achter 
Tijs’ bluf zat echter meer power en materiaalwinst was het 
gevolg waarna secuur kon worden uitgespeeld. Bijan Zah-
mat kwam goed uit de opening en wist een pion te bemach-
tigen. Wit echter plaatste een voor Bijan onverwacht offer 
en pakte hem terug. Bijan kon wel het initiatief houden en 
trok de partij na hernieuwd materiaalwinst naar zich toe. 
Ook Nico Schoenmakers kwam voordelig uit de opening. 
Hij won het ene pionnetje na het andere en het werd duide-
lijk dat hij zou gaan winnen; de tegenstander zag dat ook in 
toen hem nog 1 seconde en Nico een half uur restte. Paul 
Schoenmakers speelde de Franse verdediging en won 2 
pionnen maar wit had hem wel onder druk waardoor Paul ze 
weer terug moest geven. In het eindspel kon Paul toch nog 
winnen toen wit een verre vrijpion toeliet welke met wits 
laatste stuk gestopt moest worden. Robert Naasz verbaasde 
zich over zwarts merkwaardige openingszetten maar kon 
zelf geen dwingende voortzetting vinden. In het middenspel 
kon hij dan toch een pion winnen wat in een paardeneind-
spel voldoende bleek. Jacques Boonstra speelde weer op zijn 
eigen manier: met minder dan een kwartier op de klok bijna 
alle stukken nog op het bord. Hij had een mooie aanvalspar-
tij, verkreeg stukwinst en kon in de tijdnood groot materiaal 
buitmaken. Eric Hartman zat aan bord 1 en gaf de gastheer 
nog een erepunt. Hij won in een Siciliaan twee pionnen 
maar verbruikte te veel tijd. In een lastig eindspel ging hij 
ten onder. Albert Marks zag zijn tegenstander de opening te 
passief behandelen. Hij plaatste een loperoffer op h3 en 
speelde vanaf dan een winstpartij die nog wel tot laat in de 
avond duurde. 7-1!   Tijs van Dijk 
 
Gelijkspel voor ASV-9: Voor de uitwedstrijd tegen UVS-5 
vertrok ons seniorenteam maandagavond 12 december met 2 
jeugdige invallers naar Nijmegen. Beide teams behaalden uit 
de vorige twee ronden hetzelfde aantal bordpunten. Wij 
hadden 1 matchpunt meer! Een gelijkopgaande strijd was te 
verwachten. Invaller Peter Giltay kreeg te maken met een 
aanval op f7, kon niet meer rokeren en verloor na afruil een 
kwaliteit en twee pionnen. Hij won nog wel een pion terug 
maar verloor even later een paard en gaf op. Theo Koewei-
den, onze tweede invaller speelde naar eigen zeggen een 

leuke partij. Met veel afruil wat eindigde in een eindspel met 
wederzijds een koning en vijf pionnen. Door pionwinst kon 
hij de partij naar zich toetrekken. Zijn eerste winst voor een 
ASV-team. Toen pas kwamen de senioren op stoom. Bob 
Hartogh Heijs bereikte na de opening een iets betere stelling 
maar de tegenpartij kon de daaruit volgende dreiging goed 
pareren. Na afruil van lichte stuk-
ken bleef de stelling in evenwicht 
en werd tot remise besloten. Hein 
van Vlerken, gelukkig weer pre-
sent, kreeg in het begin een ge-
weldige aanval over zich heen 
maar kon deze goed opvangen. Daarvoor won hij een loper 
tegen ene pion. Daarna torenwinst gevolgd door een fout 
met torenverlies. In een spannend eindspel hield Hein het 
hoofd koel en gaf de tegenstander na 67 zetten op. Jacob 
Zandbergen verloor in het middenspel een pion die hij terug 
won na afruil van stukken. In het middenspel met elk een 
toren en een loper bereikte Jacob een betere positie maar 
verspeelde die door een minder goede zet met pionverlies en 
een doorlopende vijandelijke pion, Na afruil van de torens 
waren de zwarte pionnen niet meer te verdedigen en gaf 
Jacob op. Gerrit Verbost tenslotte probeerde de winst binnen 
te halen door een goed opgezette aanval op de koningsvleu-
gel na korte rokade. De tegenstander pareerde uitstekend. 
Slechts met stukverlies zou de zwarte stelling open te breken 
zijn. Gerrit moest deze aanval daarom opgeven. Na dameruil 
zat er geen winst meer in en kon wit door zetherhaling remi-
se bereiken. Daarmee werd de 3-3 eindstand een feit. 
     Gerrit Verbost 
 
Daglichtschaak: Op dinsdag 6 december werden, onder het 
genot van pepernoten, de 7e t/m 9e ronde gespeeld. Daar 
waar er enkele vaste schakers verstek lieten gaan waren er 
ook enkele nieuwe gezichten. Daarmee blijft het Daglicht-
schaak zijn aantrekkingskracht behouden. De gezelligheid 
wordt alom gewaardeerd en is dan ook vaak de reden om 
deze middagen te bezoeken. Albert Marks wist zich aan de 
kop van de ranglijst te handhaven. Zeer in het oog lopend 
waren de schaakprestaties van Dick Hajee die deze middag 
een 3-punter produceerde en Hans Meijer die zeer verdien-
stelijk 2½ punt aan zijn totaal toevoegde. De schaakkracht 
van het Daglichtschaak groeit. Dat heeft helaas het nadeel 
dat de wat mindere schakers wat in de achterhoede raken. 
Maar als deze groep schakers nu toeneemt valt er voor ie-
dereen wat te winnen. De volgende schaakmiddag is op de 
tweede dinsdagmiddag van de maand t.w. op 10 januari 
2006. Voor € 3,- per middag of € 10,- per seizoen kunt u 
gezellig schaken en in de laatste ronde van het seizoen ook 
nog een prijs in ontvangst nemen! Dus tot 10 januari.
     Jan Vermeer 
 
Uitslagen interne competitie 13e ronde (8 december 2005): 
Storms – de Leeuw ½-½; Jurrius – Homs 0-1; Buisman – 
Tangarife 1-0; R. Wille – Taal 0-1; Weijsenfeld – Hagge-
man 0-1; de Freytas – van Gemert 1-0; Huizinga–Naasz 1-0; 
Kuiphof – van Belle 0-1; Hajee – Boom 0-1; Rood – Hoger-
horst 0-1; van Amerongen – Ariëns 1-0; Veerman – Ver-
meer 0-1; Manschot – Zunnebeld ½-½; Stravers – Koewei-
den 0-1; Sanders – Egging 0-1; Kooman – Zandbergen 1-0; 
Hartogh Heijs – van der Leer 0-1; Verbost – Zuidema 1-0; 
Giltay – van de Krogt 0-1; van der Meulen–Visser 1-0; 
Rietmeijer – Stibbe 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Meijer – Dekker 0-1; 
Dijkstra – van Rijn 0-1. 

Eric Hartman 0 
Paul Schoenmakers 1 
Nico Schoenmakers 1 
Albert Marks 1 
Robert Naasz 1 
Bijan Zahmat 1 
Jacques Boonstra 1 
Tijs van Dijk 1 

Theo Koeweiden 1 
Jacob Zandbergen 0 
Bob Hartogh Heijs ½ 
Peter Giltay 0 
Gerrit Verbost ½ 
Hein van Vlerken 1 


