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45e jaargang no. 11      donderdag 16 maart 2006 
Oploswedstrijd: In het maart-nummer van ASV-Nieuws 
werd deze driezet al aangekondigd. Degenen, die het blad 

bestudeerd hebben, 
weten dus in welke hoek 
ze de oplossing moeten 
zoeken. Ook dan blijft 
het een harde noot om te 
kraken. Het probleem 
werd in 1950 door Sat-
ter gecomponeerd. Wit 
geeft mat in 3. Oplos-
sing: De sleutelzet is 1. 
Kg8 met als dreiging 2. 
Pf7-e5 -daar is ie, de 
Novotny- en na slaan 
met loper of toren volgt 
mat via Pc5 of Tf4.  
 
Voorjaarstoernooi: A.s. 

zaterdag is het weer tijd voor ons jaarlijkse rapidtoernooi. 
Voor zover u zich nog niet heeft aangemeld doe dit dan nog 
snel bij uw secretaris. Bent u niet in de gelegenheid te spelen 
kom dan toch even een kijkje nemen in het Lorentz Onder-
nemerscentrum, IJsselburcht-3.  
 
Schaaktraining voor senioren: Afgelopen maand is een start 
gemaakt met de schaaktraining voor schakers met een 
speelsterkte tot een Elo van ca. 1450. De komende maand 
willen we starten met de training voor de middengroep en de 
top. Deze trainingen gaan plaatsvinden op maandagavond in 
de maanden april en mei. De trainingen worden verzorgd 
door 2 gediplomeerde trainers die het vak verstaan, te weten 
Pascal Losekoot voor de ASV-er met een Elo tot 1850 en 
Willy Hendriks voor de ASV-er met een Elo vanaf 1850. De 
trainingen vinden plaats in het Lorentz Kennisintensief 
Ondernemerscentrum, IJsselburcht 3. Het aanvangstijdstip is 
19.30 uur. Verder start vanavond een cursus voor 
geïnteresseerden die het schaakspel willen leren. Deze cursus 
wordt verzorgd door Hendrik van Buren. Meer informatie 
kunt u verkrijgen bij één van uw bestuursleden. Folders met 
nadere informatie liggen vanaf vanavond op de 
wedstrijdtafel. 
 
Uitslagen en standen na 7e ronde KNSB en OSBO: 
Na alle verslagen van onze zaterdagteams in de EP van 
vorige week in deze EP de uitslagen en standen om het beeld 
helemaal compleet te maken. Met nog 2 ronden te spelen is 
ASV-1 door het verlies tegen U-Boat Worx-2 kansloos 
geworden voor promotie. In de resterende duels tegen HMC 
Calder-2 en Vianen/DVP kan evenwel nog een goede 
slotklassering worden afgedwongen. ASV-2 staat er met 3 
punten voorsprong riant voor. Toch is het nog niet gedaan. 
De rechtstreekse confrontaties met de achtervolgers 
Voorschoten en Paul Keres-2 moeten eerst worden gespeeld 
voordat de vlag in top kan. In de OSBO-promotieklasse wist 
ASV-3 twee belangrijke punten te behalen door een zege op 
SMB-3 maar de slotfase belooft nog veel spanning. De teams 
op de plaatsen 4 t/m 9 komen nog in aanmerking voor de 
tweede degradatieplaats. De komende wedstrijd tegen UVS-2 
is van groot belang. Daarna volgt de zware opgave tegen 
koploper Veenendaal. Voor ASV-4 lijkt het doek gevallen 
temeer daar Veenendaal en Bennekom nog tegenstanders 
zijn.  
KNSB 2e klasse D: Vianen/DVP – HMC Calder-2 5½-2½; 
ASV-1 – U-Boat Worx-2 2-6; Zukertort Amstelveen-2 – 
SMB-2 2-6; Veldhoven – Rijswijk 3½-4½; RSC ’t  Pionneke 
– HSC Helmond 2½-5½. 

KNSB 3e klasse C: Paul Keres-2–Voorschoten 4½-3½; 
ASV-2–De Toren 7-1; Zukertort Amstelveen-3 – Wagenin-
gen-2 6-2; VAS-3–ZSC Saende 3-5; BAT Zevenaar–Kijk Uit 
4-4.  
Promotieklasse OSBO: Bennekom – Veenendaal 3½-4½; 
ASV-4 – UVS-2 3-5; ASV-3 – SMB-3 5½-2½; Meppel – 
Schaakstad-3 7½-½; Rheden – Het Kasteel 4½-3½. 

 
Externe competitie: Inmiddels is de 6e competitieronde in de 
1e t/m 4e klasse OSBO al weer aan de gang. Hoogste tijd dus 
om onze blik te verleggen naar ASV-5 t/m ASV-10. Eén 
wedstrijd is op het moment dat u dit leest al gespeeld. 
Dinsdag jl. was ASV-6 te gast in Nijmegen bij SMB-5. Ik 
kon de uitslag niet meer meenemen omdat deze EP toen al 
was afgerond. Vanavond spelen ASV-5 en ASV-9 thuis. Het 
vijfde treft het sterke WDC, het combinatieteam van 
Westervoort en Duiven waarbij WDC staat voor Winnen 
Door Combineren. Het is dus oppassen voor het vijfde. Onze 
senioren moeten het opnemen tegen SMB-8. Daarnaast gaat 
vanavond ASV-8 richting Doorwerth voor de uitwedstrijd 
tegen OPC. Twee wedstrijden vinden volgende week plaats. 
Maandag a.s. gaat ASV-10 naar Arnhem-Zuid waar De 
Toren-6 de tegenstander is en op donderdag 23 maart speelt 
ASV-7 dan nog thuis tegen Veenendaal-2. 
 
OSBO-kamp: Afgelopen zaterdag werd in Klarenbeek de 
slotronde gespeeld van de OSBO-Kamp. Deze laatste dag 
bracht wederom blijdschap en teleurstelling. Om met het 
slechte nieuws te beginnen: Guust Homs is alweer tweede 
geworden. Ook vorig jaar was dit al het geval. Bij het ingaan 
van deze laatste ronde stond hij met 5 uit 6 gelijk met Bram 
van der Velden van De Toren. Beiden moesten aantreden 
tegen een clubgenoot. Gaande de partij ging hij ervan uit dat 
als Bram van der Velden onverhoopt toch zou winnen dat hij 
dan een gunstige positie had in de tweekamp die dan zou 
volgen. Hij zou dan aan één-één genoeg hebben maar zover 
kwam het helemaal niet. Jeroen van Onzen leek met zwart in 
een Koningsindiër erg ver te komen tegen Bram, maar moest 
toen de aanval stokte ook meteen opgeven. Op dat moment 
dacht iedereen dat Guust ook ging winnen, in ieder geval een 
kwaliteit, maar tegenstander Henk Karssen kreeg daarna al 
het spel met een groot centrum. Een superspannend tijd-
noodduel resulteerde in een leeg bord, dus remise. Ongedeeld 
derde werd John Cornelisse na remise tegen Rudy Bloem-
hard. Jeroen van Onzen en Fokke Jonkman werden gedeeld 
vierde met 4 uit 7. Fokke had wit tegen Andries Mellema en 
won een stuk tegen twee pionnen, wat voldoende voor het 
punt was. Hoe anders was dat bij Martin Weijsenfeld. Nadat 
die een stuk tegen twee pionnen had ingeleverd, ging hij 

KNSB 2e klasse D: KNSB 3e klasse C:
1 U-Boat Worx-2 12 33½ 1 ASV-2 13 36 
2 HMC Calder-2 10 32 2 Paul Keres-2 10 31 
3 Vianen/DVP 9  31 3 Voorschoten 9  33½ 
4 SMB-2 8  30½ 4 ZSC-Saende 9  30½ 
5 ASV-1 8  25½ 5 VAS-3 7  25½ 
6 Zukertort A’veen-2 7  26½ 6 De Toren 7  24½ 
7 RSC ’t Pionneke 5  26½ 7 BAT Zevenaar 6  29 
8 HSC Helmond 4  26½ 8 Zukertort A’veen-3 3  25½ 
9 Veldhoven 4  25 9 Kijk Uit 3  23 
10 Rijswijk 3  23 10 Wageningen-2 3  21½ 

Promotieklasse OSBO 
1 Veenendaal 14 39½ 6 Schaakstad-3 6  21 
2 Meppel 12 36 7 ASV-3 5  26½ 
3 Bennekom 9  32 8 Het Kasteel 5  26 
4 UVS-2 6  27½ 9 Rheden 5  23 
5 SMB-3 6  26½ 10 ASV-4 2  22 



gewoon één stuk beter spelen en dan heb je dus twee pionnen 
meer. Hij kreeg na lang verdedigend manoeuvreren een pi-
onnenwals in het centrum en won zo toch nog van Tijmen 
Kampman. Bij de veteranen speelde Dick Hajee met zwart 
tegen Bos uit Lelystad. Dick leek wel aardig te staan, maar 
vergooide het in het eindspel toen hij een toren verloor. Een 
nul dus en daarmee in totaal 1 punt en dat is te weinig voor 
deze veteraan. Hendrik van Buren had wit tegen Suuring uit 
Bennekom. De stelling van Hendrik zag er veelbelovend uit 
totdat de tegenstander een grandioze damezet deed. Toen kon 
Hendrik zich niet meer redden. Ook een nul en een totaal van 
1,5 punt. Barth Plomp had zwart tegen Abels uit Heerde. Het 
werd een langdurige taaie partij, die uiteindelijk in remise 
eindigde. Barth eindigde op 3 punten. Cees Sep had zwart 
tegen Boen Tan. Cees redde het niet en moest het onderspit 
delven. Eindresultaat 2½ punt, te laag voor Cees. Henk 
Kuiphof had zwart tegen Jan Wouters uit Bennekom, een 
lastige taaie tegenstander. Henk speelde wel een goede partij 
en kon goed bijblijven. Toen zijn tegenstander een kwaliteit 
wist te winnen op f7 leek het pleit beslecht. Henk had echter 
dieper gekeken en kon met een toren schaak geven en deze 
mocht niet worden genomen vanwege onmiddellijk mat. Het 
vervolg was uitermate interessant en nog steeds gewonnen 
voor Henk. De tijdnood speelde echter parten en juist toen 
liet hij een toren pakken. Maar ondanks dat stond hij nog 
steeds gewonnen maar kreeg remise aangeboden. Henk vond 
dat hij dat moest aannemen en eindigde daarmee met 3½ uit 
5 op een uitstekende gedeelde derde plaats. Deze klassering 
was ook voor Siert Huizinga weggelegd door deze laatste 
ronde met zwart knap remise te spelen tegen Theo Goossen. 
Theo werd kampioen met 4½ punt. In de eerste klasse ein-
digde Henny Haggeman op een gedeelde 10e plaats. Hij 
moest de slotronde aan zich voorbij laten gaan. Horst Eder 
kan op een heel goed toernooi terugkijken. Hij eindigde op 5 
uit 9 na een goede remise in deze laatste ronde. De cijfers 
geven dat ook aan: een TPR van 1805 ruim boven zijn Elo 
van 1558. De ratingprijs ging aan zijn neus voorbij (3de). Dit 
ging tot grote vreugde van Theo verdient naar diens broertje 
Bart Koeweiden, die eerder in dit toernooi van Horst had 
gewonnen. Theo Koeweiden kwam deze 9e ronde slecht uit 
de opening maar door een fout van zijn tegenstander won hij 
een stuk maar in het eindspel overzag Theo een schaakje 
waardoor zijn koning in een matnet kwam en hij kon opge-
ven. Theo eindigde met 2 punten onder in het klassement 
maar had zeker een punt meer moeten hebben. Het was een 
leuke en gezellige slotdag met een inspirerende en gezellige 
Sibbele Bonthuis bij de prijsuitreiking. 
 
Geurts Conserventoernooi: Zetten was op woensdag 1 maart 
jl. weer “the place to be” voor onze 50-plussers. Weer bijna 
300 schakers telde het deelnemersveld, waaronder 11 ASV-
ers. In de A-groep eindigde Barth Plomp heel goed op een 
gedeelde 6e plaats. Met 3 uit 4 opende hij sterk waarbij hij 
ook de uiteindelijke winnaar Tom de Ruiter een remise af-
snoepte. Daarna ging het even wat minder maar 4 uit 7 mocht 
er zeker wezen. Anne Paul Taal en Siert Huizinga kwamen in 
deze groep tot respectievelijk 3 en 2 punten.  In de B-groep 
was Albert Marks de beste ASV-er. Hij eindigde met 5 uit 7 
(na een nederlaag in de openingsronde!) op een gedeelde 3e 
plaats. Dick Hajee eindigde via een regelmatig opgebouwde 
score op 4 uit 7 terwijl Henk Kuiphof dit keer onder de 50% 
bleef met 3 uit 7. In de C-groep kwam Jan Vermeer uit op 4 
uit 7 maar was daar zelf niet zo tevreden over. Hendrik van 
Buren won 3 partijen en deed dat in de eerste drie ronden. U 
raadt het al: de overige vier gingen daarna verloren. Frans 
Veerman had zijn dag niet en kwam tot slechts 1½ punt. In 
groep D behaalde Ko Kooman 4 uit 7, een score die ook voor 
Henk Kelderman was weggelegd in groep E. Zoals altijd 
werd dit toernooi in een plezierige sfeer gespeeld en ging 
iedereen met een prijs naar huis.  
 
Voorst: Na de derde ronde in het Open Kampioenschap van 
Voorst heeft. Fokke Jonkman met 3 uit 3 de leiding genomen 
aangezien zijn concurrenten Rudy Bloemhard remise speelde 
tegen oud-ASV-er Jeroen Bosch. Zij wisten niet van elkaar te 
winnen hoewel dat in ernstige tijdnood wel door beiden werd 
geprobeerd. Makkelijk ging het niet bij Fokke. Na een ge-
lijkopgaand begin trok Fokke de wedstrijd naar zich toe en 
leek gemakkelijk te winnen. In de slotfase kwam zijn tegen-
stander echter nog sterk terug. Op het beslissende moment 
overzag hij echter een remisevariant met nog 10 seconden op 
de klok, waardoor Fokke opgelucht de winst kon laten note-
ren. Hendrik van Buren leek lang op een remise af te steve-
nen tegen de kampioen van vorig jaar, Marcel Kraaijkamp. 
In het verre eindspel bood Hendrik remise aan in een ogen-

schijnlijk gelijke stelling. Marcel sloeg dat aanbod af en liet 
zien dat hij inderdaad gewonnen stond. 
 
Schaken Overdag: De populariteit van het Daglichtschaak, 
onze maandelijkse schaakactiviteit op de dinsdagmiddag, 
blijft groeien. Vorige week dinsdag was de opkomst met 20 
spelers heel goed te noemen. De trouwe aanwezigheid van 
veel schakers valt op maar ook anderen geven acte de pré-
sence. Nieuw waren deze keer Jan Looijen en Hendrik van 
Buren. Een verdere groei van het Daglichtschaak blijft zeker 
mogelijk. Koploper Albert Marks had zijn dag niet. Hij be-
haalde slechts één punt en stond zijn leidende positie af aan 
Jan Vermeer. Dick Hajee en Hans Donker kwamen sterk 
opzetten. Hans Donker behaalde de maximale score van drie 

punten. Ook Henk Kuip-
hof kwam goed voor de 
dag met 2½ punt. Nieuw-
komer Jan Looyen maakte 
een zeer goede indruk. 
Neemt hij op de club-
avond bij ASV een mid-
denpositie in, deze middag 
bond hij aan zijn zegekar 
SMB-er Paul Waenink 
(1946) en Jan Vermeer en 
speelde een plusremise 
tegen Dick Hajee. Ging 
het de vorige rondes zo 
goed met de score van 
Gerrit Verbost, deze mid-
dag was Gerrit minder in 
vorm en scoorde hij geen 
enkel punt. Leuk was dat 
Jacques Gosseling zijn 
eerste winst van dit sei-
zoen mocht boeken. Van-
wege het succes van het 
Daglichtschaak is besloten 
ook in de maanden mei en 
juni door te gaan met 
schaken. Volgend seizoen 
zal de opening niet in 
oktober plaatsvinden, 
maar al in september. 
Nadere bijzonderheden 
volgen nog. De volgende 
ronde wordt gespeeld op 
dinsdagmiddag 4 april. 
Ook zullen dan de prijzen 
worden verdeeld. Voor € 
3,- per middag kunt u 3 
partijen à 25 min. p.p.p.p. 

gezellig schaken. Jan 
Vermeer 
 
Rapidcompetitie: Door 
alle teamverslagen is de 
rapidstand blijven liggen. 
Maar dat maak ik in deze 
EP graag goed. Valt uw 
score nog wat tegen? Wel, 
met nog 8 ronden te gaan 
is er nog alle gelegenheid 
uw puntenaantal te verbe-
teren. Op donderdag 30 
maart is de volgende rapi-
davond.  
 
Uitslagen 23e ronde inter-
ne competitie (2 maart 
2006):  
Huizinga–Tangarife ½-½; 
Hendriks–Buisman ½-½; 
de Freytas–Marks ½-½; 
van Gemert–Weijsenfeld 
0-1; Naasz–Hogerhorst 0-
1; Wiggerts–Dijkstra ½-½; 
van Buren–van Belle ½-
½; Rood–Hajee 0-1; Vel-

ders–Boom 0-1; Veerman–Au 0-1; Kooman–Stravers 0-1; 
Manschot–Zandbergen ½-½; Zunnebeld–Bijlsma 0-1; Eg-
ging–Hartogh Heijs 1-0; Looijen – van der Leer 0-1; San-
ders–Sigmond 0-1; van der Krogt–Meijer 0-1; de Munnik–
Giltay 1-0; Kelderman–van Vlerken 1-0; Stibbe–de Kok 0-1; 
Blees–Rietmeijer 0-1. 

Stand ASV-rapidcompetitie 
na 12 ronden: 

Nr. Naam Pnt. Part 
1 Remco de Leeuw 10 12 
2 Guust Homs 9½ 12 
3 Otto Wilgenhof 9 11 
4 Theo Jurrius 8 7 
5 John Sloots 7½ 6 
6 Tony Hogerhorst 7½ 8 
7 Tjé Wing Au 7 8 
8 Barth Plomp 7 4 
9 Harm Steenhuis 7 7 
10 Paul de Freytas 7 12 
11 Eric Hartman 7 4 
12 Anne Paul Taal 7 6 
13 Roland Stravers 7 4 
14 Gonzalo Tangarife 7 8 
15 Hedser Dijkstra 7 11 
16 Theo van Amerongen 6½ 11 
17 Bert Buisman 6½ 3 
18 Paul Schoenmakers 6½ 8 
19 Tijs van Dijk 6½ 3 
20 Martin Weijsenfeld 6½ 12 
21 Ruud Wille 6½ 8 
22 Henny Haggeman 6½ 6 
23 Bert Sigmond 6½ 5 
24 Jacob Zandbergen 6½ 12 
25 Laurens Storms 6 8 
26 Frank Schleipfenbauer 6 4 
27 Mark Egging 6 3 
28 Erik Wille 6 4 
29 Siert Huizinga 6 12 
30 Zekria Amani 6 4 
31 Rogier van Gemert 6 4 
32 Albert Marks 6 4 
33 Harold Boom 6 6 
34 Theo Koeweiden 6 6 
35 Horst Eder 6 12 
36 Jan Vermeer 6 11 
37 Ko Kooman 5½ 8 
38 Jan Looijen 5½ 6 
39 Wouter van Rijn 5 2 
40 Kasper Uithof 5 3 
41 Hendrik van Buren 5 6 
42 Ignace Rood 5 3 
43 Henk Kelderman 5 6 
44 René Lemein 5 8 
45 Henk Kuiphof 5 3 
46 Jan Groen 5 4 
47 Dick Hajee 5 4 
48 Gerrit Verbost 5 6 
49 John Bijlsma 5 4 
50 Jonathan v.d. Krogt 5 8 
51 Hans Meijer 5 8 
52 Erwin Velders 4½ 7 
53 Bob Hartogh Heijs 4½ 12 
54 Hein van Vlerken 4½ 8 
55 Herman de Munnik 4 1 
56 Abbes Dekker 4 3 
57 Wim Zunnebeld 4 8 
58 Nico Schoenmakers 4 3 
59 Philip Stibbe 4 11 
60 Lion de Kok 4 4 
61 Peter Giltay 4 4 
62 Ingrid Rietmeijer 4 4 



Uitslagen ASV - bekercompetitie: de Leeuw – Sep ½-½; 
Verkooijen – Knuiman 1-0; Plomp – Taal 0-1; P. Schoenma-
kers – Jonkman 0-1; Wilgenhof – Jurrius 1-0; van Ameron-
gen – Vermeer 0-1; Jonkman – van Tol 1-0. 


