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Oploswedstrijd: Vorige week kreeg u de laatste opgave 
van dit seizoen voorgeschoteld. Het was een wonderlij-
ke. De opgave was zoek niet naar mat; want dat zat er 

niet in. Hoe behaalt wit 
winnend voordeel, was 
de vraag. De stand is 
uit 1981 uit de partij 
Kapic - Jovcic. Je 
hoeft maar een zet te 
geven. Oplossing 1. 
Pc8. Het lijkt bijna 
meer op een studie dan 
op een partijstand.  
 
Prettige vakantie: 
Vanavond sluiten we 
af met het Fischer 
Random Chess. Na de 
zomerstop beginnen 
we weer op donder-

dag 30 augustus. De clubkampioen en de bekerkampi-
oen zullen met een simultaan het seizoen openen. Een 
traditie die we graag in ere houden. 6 september start de 
1e ronde van een nieuwe interne competitie. Schaken 
kunt u echter volop de komende periode. Een overzicht 
treft u aan in ASV-Nieuws die vanavond verschijnt. Een 
uitzondering maak ik voor het Internationale toernooi 
dat onder de naam Euwe Stimulans in het Rijnhotel 
wordt gehouden van 17 t/m 26 augustus. Een paar dagen 
daarna wordt het OSKA gespeeld. Voor dit ASV-
weekendtoernooi dat van 31 augustus t/m 2 september 
wordt gehouden kunt u zich nu reeds aanmelden. Pretti-
ge vakantie!! 
 
Euwe Stimulans: Het bestuur van ASV prijst zich 
gelukkig dat het betrokken is bij de organisatie van het 
Euwe Stimulans schaaktoernooi, een internationaal 
toernooi dat van 17 t/m 26 augustus in het fraaie 
Rijnhotel, Onderlangs 10 wordt gehouden. De 
deelnemers in de hoofdgroep zijn IGM Dibyenda Barua 
(2468) uit India, IGM Oscar Panno (2457) uit 
Argentinië, IGM Fridrik Olafsson (2452) uit IJsland, 
IGM Nona Gaprindashvili (2364) uit Georgië, IM 
Amon Simutowe (2419) uit Zambia, IM Helgi Dam 
Ziska (2389) van de Faeröer eilanden, IM Puchen Wang 
(2322) uit Nieuw Zeeland en de Nederlanders WGM 
Bianca Muhren (2311), IM Willy Hendriks (2412) en 
Vincent Rothuis (2425). Commentaar zal o.a. worden 
gegeven door Jan Timman, John van der Wiel, Genna 
Sosonko, Lex Jongsma en Ruud Janssen. De partijen 
zijn dagelijks van 13-19 uur (m.u.v. de rustdag op 
woensdag 22 augustus). De toegang is gratis. Meer 
informatie kunt u vinden op de site www.euwe-
stimulans.nl. Wij hopen u hierbij in groten getale te 
mogen ontmoeten. 
 
Bekerfinale: Frank Schleipfenbauer is de nieuwe 
bekerkampioen van ASV geworden. Na een vreemde 
openingskeuze van beiden (1.g3, d5 2. Lg2 waarna 
Barth zijn f-pion pakte waar hij Pf6 bedoelde!) kwam de 
Hollandse Stonewall op het bord. Het werd hierna een 
partij met wisselende kansen. Dit resulteerde rond de 
35e zet in een waarschijnlijk iets betere stelling voor 
Barth. Na een onnauwkeurigheid kon Frank de stelling 
op de koningsvleugel openen waarna er een matnet 
ontstond. 
 
Veenendaal: Met 3 uit 3 had Fokke Jonkman geen pro-
bleem gevoeld de laatste 2 interne ronden bij ASV ge-
mist te hebben. Maar hij verloor in de 3e ronde van het 
Open Veense van Erik van den Dikkenberg. Deze ging 
de draak uit de weg en het werd een prachtige partij die 
in een dubbeltoreneindspel (met ieder 4 pionnen) uit-
mondde, waarbij beiden dachten wat beter te staan. Dan 
wordt het vaak remise, maar nu bleek Erik handiger. 
Met ieder nog 2 minuten op de klok verzeilde Fokke in 

een matnet. Bij Ruud Verhoef werd in het middenspel het verschil 
in speelsterkte van zo’n 400 Elopunten met zijn tegenstander Jef 
Verwoert duidelijk. Fokke heeft nu 2 uit 3 en Ruud heeft 1½ punt. 
Met nog 4 ronden te gaan is er nog van alles mogelijk. 
 
NK Pastores: Als nevenevenement bij het NK dat op dit moment 
in Hilversum wordt gespeeld werd vorige week het NK Schaak-
pastor 2007 gehouden. Onder de deelnemers ASV-er Theo van 
Amerongen. In deze groep eindigde Theo heel verdienstelijk met 
4 uit 7 op een gedeelde 7e plaats.   
 
Snelschaken: In Apeldoorn werd afgelopen zaterdag het NK 
Lightning Chess, snelschaken met ieder slechts 2 minuten. Iets 
voor de echte liefhebbers dus. Een spektakel waar 160 schakers 
aan deelnamen. Na 4 voorronden in een achtkamp werden de 
finalegroepen geformeerd. Wouter van Rijn wist zich knap voor 
finalegroep 2 te plaatsen. Met 11½ uit 17 werd hij hierin gedeeld 
4e. Ook Cees Sep waagde zich aan deze vorm van snelschaken. 
Hij eindigde in finalegroep 7 met 10½ uit 17 als vijfde.   
 
Superseizoen van ASV 5: Het seizoen 2006-2007 was voor het 
vijfde in één woord een superseizoen. Het team werd in de 2e 
klasse D met 7 overwinningen met kop en schouders kampioen en 

bereikte in de OSBO-cup de kwartfinale. Het zag er ook al heel 
vroeg in het seizoen naar uit dat het goed zat. In de eerste thuis-
wedstrijd werd de uiteindelijke nummer twee, Het Kasteel-2 uit 
Wijchen, ruim verslagen. De volgende wedstrijd werd achteraf de 
lastigste van allemaal: uit tegen Velp. We troffen er zeer gecon-
centreerd spelende tegenstanders aan en we gingen er met de 
hakken over de sloot met de winst vandoor. In de 3e ronde was  
Ede-2 de tegenstander, op dat moment medekoploper. Deze wed-
strijd had een zeer voorspoedig verloop: al even na tienen was de 
buit binnen. De andere spelers gingen toen voluit en er verloren er 
drie waardoor het ook hier 4½-3½ werd. Toen kwam PION-3 uit 
Groesbeek op bezoek. Het was op papier een sterk team, maar 
kwam er tegen ASV-5 niet aan te pas: 6½-1½! ASV-5 begrijpt er 
helemaal niets van dat PION binnen onze club zo hier en daar als 
“angstgegner” wordt aangemerkt. Het vijfde had alles nog ge-
wonnen en onze naaste concurrenten waren driftig bezig om el-
kaar de nek om te draaien. Bovendien was er nog een bij die on-
verwacht punten liet liggen tegen de hekkensluiter. Het team 
kreeg vleugels, alles leek te lukken. In de beker werd tussendoor 
ook eersteklasser De Toren-2 verslagen met 2½-1½. De volgende 
competitiewedstrijd uit tegen BAT Zevenaar-3 werd weer 4½-3½. 
De laatste thuiswedstrijd van het seizoen was tegen Doetinchem-2 
dat toen de laatste kans op klassenbehoud zag verdampen: het 
vijfde won met 6-2. Het kampioenschap was op 12 februari offici-
eel. In de achtste finale van de OSBO cup werd Wageningen-6 
verslagen met 3-1. De gezamenlijke slotronde was in Ede. Hier 
moest voor de statistiek nog tegen het al gedegradeerde Theothor-
ne gespeeld worden. Het zag er al vroeg op de avond naar uit dat 

ASV 5 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We 
Paul Schoenmakers 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 5 uit 7 1869 1948 +0,7  
Eric Hartman 0 ½ 1 1 0 1 0 3½ uit 7 1751 1726 -0,2  
Nico Schoenmakers 1 0 1 - ½ 1 - 3½ uit 5 1767 1900 +0,9  
Albert Marks 1 1 0 - 1 ½ 1 4½ uit 6 1792 1910 +0,9  
Henk Kuiphof - ½ 1 ½ 0 ½ 1 3½ uit 6 1803 1715 -0,6  
Theo v. Amerongen 0 - 1 1 - ½ - 2½ uit 4 1881 1764 -0,5  
Tony Hogerhorst ½ 1 0 1 1 1 1 5½ uit 7 1655 1910 +1,7  
Rob v. Belle 1 ½ 0 ½ 0 1 1 4 uit 7 1800 1610 -1,4  
Invallers:  
Jan Vermeer - - - 1 1 - 1 3 uit 3 1733 2008 +1,2  
Kees Verkooyen 1 - - - - - - 1 uit 1 1829 1982 +0,4  
Abbes Dekker - - - 1 - - - 1 uit 1 1724 1933 +0,6  
Horst Eder - 0 - - - - - 0 uit 1 1645 1448 -0,5  
Ko Kooman - - - - - - 1 1 uit 1 1503 1668 +0,4  
De 7 wedstrijden op een rij   Eindstand OSBO 2e klasse D: 
1 ASV-5 – Het Kasteel-2 5½-2½ 1 ASV-5  14 38 K 
2 Velp – ASV-5   3½-4½ 2 Het Kasteel-2  11 30½ 
3 Ede-2 – ASV-5   3½-4½ 3 Ede-2  8   31 
4 ASV-5 – PION-3   6½-1½ 4 PION-3  7   30 
5 BAT Zevenaar-3-ASV-5 3½-4½ 5 BAT-Zevenaar-3 7   27 
6 ASV-5-Doetinchem-2  6-2  6 Velp  6   30 
7 Theothorne-ASV-5  1½-6½ 7 Doetinchem-2 2   22    D 

8 Theothorne  1   15½ D



er een monsterscore volgde, het werd 6½-1½. De enige 
wedstrijd van het seizoen die verloren ging was de 
kwartfinale van de OSBO cup tegen Pallas uit Deven-
ter….. Voor het behaalde kampioenschap heeft het 
vijfde op de donderdagse clubavond op gebak getrak-
teerd. Nu volgt een seizoen in de eerste klasse. Als 
teamleider geloof ik niet dat we daarin een eendagsvlieg 
zullen zijn, daar is dit team gewoon te sterk voor. Tot 
slot bedank ik alle spelers van het vijfde, de invallers en 
de supporters voor dit zeer geslaagde schaakseizoen!
 Eric Hartman 
 
Seizoenoverzicht ASV-7: Ons zevende heeft er toch 
maar mooi voor gezorgd, dat ASV mee mag loten op de 
komende OSBO-vergadering voor een digitale klok. Die 
klok wordt verloot onder gedegradeerde teams. Meer 
goed nieuws valt er overigens niet te melden. Het was 
een triest jaar voor het team. Eerst was er nog de ge-
dachte, dat het tegen zat. Met wat meer geluk zouden 
we wedstrijden gewonnen hebben. Dat is ook zo. Maar 
je kan niet een jaar lang pech hebben. Het is ook nor-
maal om te verliezen als de tegenstander gemiddeld 
meer dan 100 Elopunten boven je zit.  Er waren ook 
geen diepe dalen en dat is weer logisch zonder hoogte-
punten. In de tweede klasse haalden we net de maat niet. 
Slechts één speler kwam boven 50% uit. Zijn naam 
hoort uiteraard niet onvermeld te blijven. “Mooi gedaan, 
Tijs”. Hij scoorde 3 uit 5. Er was trouwens daarnaast 
ook maar één speler, die 50% haalde. We verloren de 
ene na de andere wedstrijd. Pas in de laatste ronde lukte 
het om een keer te winnen. Achteraf was dat ook nog 
onverdiend, omdat een teamlid lichtelijk gesjoemeld 
bleek te hebben. Is zoiets erg? Het sjoemelen wel; de-
graderen niet. ASV had drie teams in de tweede klasse. 
Daar vallen er nu dus twee van af: eentje door promotie 
en eentje door degradatie. We hopen, dat het vijfde het 
kan bolwerken in de eerste klasse. Het zevende zal zijn 
best doen om volgend jaar “te sterk te zijn” voor de 
derde klasse.  Hendrik van Buren 
 
Seizoenoverzicht ASV 8: Tot mijn verrassing werd ik 
benaderd om teamleider te worden van ASV-8. Oorzaak 
was dat het halve team van het vorige seizoen was ver-
vangen of verdwenen en ja dan moet iemand het 
doen….. De eerste taak was een nieuwe speler te zoeken 
daar de  eerste bordspeler in spé Walter Manschot niet 
beschikbaar was hetgeen al een forse aderlating was qua 
speelsterkte. Gelukkig was Theo Koeweiden  bereid de 
open gevallen plaats van Walter op te vullen en dat was 
een kopzorg minder. Zoals reeds vermeld waren de 
spelers met de hoogste rating zoals Dick Hajee, Frans 
Veerman en Roland Stravers naar een ander team ver-
trokken of gestopt zodat het een zware dobber zou gaan 
worden om ons te handhaven in de derde klasse en wie 
welk bord zou gaan bezetten daar de speelsterkte van 
elk teamlid dicht bij elkaar ligt. De allereerste wedstrijd 
tegen SMB-7 was al direct van groot belang daar de 
verwachting was dat dit een van de zwakkere broeders 
in onze poule zou zijn. Er werd met 4½-1½ gemakkelijk 
gewonnen en dat was een flinke steun in de rug in de 
strijd tegen degradatie. De volgende wedstrijd tegen 
Velp-2 kregen we gelijk al een stevig pak rammel van 
5-1 hetgeen Bert deed besluiten om ook de bordvolgor-
de per wedstrijd te bekijken omdat  vooral de eerste 
twee bordspelers altijd de klappen moesten opvangen en 
speelplezier natuurlijk ook belangrijk is. In de derde 
wedstrijd tegen OPC slaagde deze opzet wonderwel en 
werden er op de eerste twee borden zelfs 1½ bordpunt 
gepakt hetgeen voldoende was voor een belangrijk wed-
strijdpunt. Tegen het puntloze Rheden zagen we kans 
om totaal onnodig te verliezen waardoor we de proble-
men over ons zelf heen riepen want Rheden kreeg hun 
overwinning ons weer in het vizier. Toen vervolgens 
tegen het sterke Elster Toren-2 kansloos werd verloren, 
was het een ieder duidelijk dat we in Apeldoorn tegen 
de Schaakmaat-2 minstens een punt moesten gaan halen 
omdat er  bij de kampioen de Toren-6j in de slotronde 
weinig eer te behalen zou zijn. Wonderwel slaagden we 
erin om bij de Schaakmaat-2 een gelijkspel uit het vuur 
te slepen en er leek lange tijd zelfs meer in te zitten 
want het stond lang 3-1 in ons voordeel. Door het be-
haalde punt stonden we in de laatste slotronde bij de 
Toren tegen het kampioenjeugdteam van de Toren-6j 
net boven de rode lantaarndrager Rheden en ook nog 
boven SMB-7 waardoor het tot het laatste moment 
spannend bleef wie het haasje zou zijn. Tegen de Toren-
6j werd door ons goed partij geboden maar een neder-
laag was als snel onafwendbaar zodat we afhankelijk 
waren van de uitslagen van Rheden en SMB-7. Het 
grote voordeel van een gezamenlijke slotronde is dat je 
de verrichtingen van de anderen kan aanschouwen i.p.v. 
aan de telefoon te moeten hangen. Al halverwege de 
avond was het duidelijk dat we het zouden gaan redden 
en daar mogen we best trots op zijn. Tenslotte moet mij 

van het hart dat er een fantastische teamgeest heerste en niemand 
maar ook een wedstrijd heeft gemist. In al die jaren dat ik zelf 
extern speel voor ASV heb ik dit nog nimmer meegemaakt dus 
petje af voor dit leuke team waarvoor het een eer was om als 
teamleider te mogen fungeren.  Bert Sigmond 
 
Seizoenoverzicht ASV-10: Ook dit seizoen zijn we erin geslaagd 
om diverse jeugdspelers mee te laten spelen. Mede daardoor ver-
scheen ASV-10 in alle wedstrijden compleet aan de borden en dat 
is in ieder geval een verbetering ten opzichte van vorig seizoen. 
Als we het toch over verbeteren hebben dan zit hem dat niet zo-
zeer in de score van het team maar meer in het feit dat de integra-
tie van de jeugd nu echt op gang begint te komen. De belangstel-
ling bij de jeugd om mee te gaan spelen is groeiende en er waren 
dit seizoen dan ook meer debutanten dan in eerdere seizoenen. 
Alle spelers in het team vonden dit (en het met elkaar op pad gaan 
voor een wedstrijd) zeer positief. Wij hebben genoten van onze 
wedstrijden. De jeugd deed het zelfs beter dan de senioren. Waar 
wij niet verder wisten te komen dan 38%, daar deden onze jeugd-
spelers maar liefst 50%. Daarbij was Umit Duman de uitschieter. 
Aan het eerste bord scoorde hij 63%. Klasse! André de Groot. 
 
Uitslagen interne competitie 34e ronde 21 juni 2007): 
Jurrius–Tangarife ½-½; de Freytas–Weijsenfeld 1-0; R. Wille–Hajee 1-0; 
Huizinga–Hogerhorst 0-1; Verkooijen–van Belle 1-0; Bentvelzen–Naasz 
0-1; Groen–Steenhuis 0-1; Au–Kuiphof 1-0; Singendonk–van Buren 0-1; 
Manschot–Veerman ½-½; Eder–Kooman 1-0; Koeweiden – Kelderman 

ASV 7 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We
Hedser Dijkstra ½ 0 0 - ½ 1 0 2 uit 6 1683 1653 -0,4  
Ruud Verhoef ½ 1 1 0 0 ½ 0 3 uit 7 1645 1735 +0,1  
Tijs van Dijk - - 1 1 0 1 0 3 uit 5 1682 1806 +0,9  
Zekria Amani 0 0 1 - ½ 0 1 2½ uit 6 1661 1639 -0,2  
Horst Eder ½ 0 0 ½ ½ 0 1 2½ uit 7 1645 1583 -0,6  
Hendrik van Buren ½ ½ 0 1 0 ½ 1 3½ uit 7 1618 1637 +0,2  
Frans Veerman - 0 1 0 ½ 0 1 2½ uit 6 1550 1691 +0,1 
Ignace Rood - 1 0 - - - ½ 1½ uit 3 1661 1722 +0,3  
Invallers:  
Ko Kooman 1 0 - 0 - - - 1 uit 3 1503 1532 +0,1  
Marco Braam - - - 0 ½ 0 - ½ uit 3  1541  
Harm Steenhuis - - - ½ - - - ½ uit 1 1755 1698 -0,1  
Herman de Munnik 0 - - - - - - 0 uit 1 1526 1448 -0,2  
Bob Hartogh Heijs 0 - - - - - - 0 uit 1 1460 1318 -0,4  
De 7 wedstrijden op een rij:    Eindstand 2e klasse C: 
1 ASV-7–BAT Zevenaar-2 3-5  1 Bennekom-2 14 35½ K 
2 Bennekom-2 – ASV-7  5½-2½ 2 SMB-5  10 32½   
3 Tornado – ASV-7    4-4  3 Veenendaal-3 10 32 
4 ASV-7 – Veenendaal-3  3-5  4 De Toren-3 8   30 
5 SMB-5 – ASV-7    5½-2½ 5 De Cirkel  5   29 
6 ASV-7 – De Toren-3   3-5  6 BAT Zevenaar-2 5   28 
7 De Cirkel – ASV-7   3½-4½ 7 ASV-7  3  22½ D 

8 Tornado  1   14½ D

ASV 8 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp KNSB TPR W-We
Jans Askes 0 0 ½ 1 ½ 0 ½ 2½ uit 7 1611 1507 -1,0  
Theo Koeweiden ½ 0 0 0 0 0 1 1½ uit 7 1592 1418 -2,0  
Ko Kooman 1 ½ 1 0 0 1 0 3½ uit 7 1503 1639 +0,7  
Herman de Munnik 1 0 0 1 0 0 0 2 uit 7 1526 1391 -1,3  
Bert Sigmond 1 ½ ½ 0 ½ 1 0 3½ uit 7 1516 1662 +0,8  
John Bijlsma 1 0 1 0 ½ 1 0 3½ uit 7  1379  
De 7 wedstrijden op een rij:   Eindstand 3e klasse G: 
1 SMB-7 – ASV-8   1½-4½ 1 De Toren-6 j  14  32   K 
2 ASV-8 – Velp-2   1-5  2 Elster Toren-2 11  28½ 
3 ASV-8 – OPC   3-3  3 Schaakmaat-2 7    22 
4 Rheden – ASV-8   4-2  4 OPC  7    19½ 
5 ASV-8–Elster Toren-2 1½-4½ 5 Velp-2  6    21 
6 Schaakmaat-2 – ASV-8 3-3  6 ASV-8  4   16½ 
7 ASV-8 – De Toren-6 j 1½-4½ 7 SMB-7  4   14 

8 Rheden  3   14½ D

ASV 10 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We
Jan Zuidema 0 - 0 - 0 1 1 2 uit 5 1492 1406 -0,0  
Jonathan v.d. Krogt - - ½ 1 0 0 - 1½ uit 4  1366  
André de Groot ½ 0 1 1 1 1r 1 5½ uit 7 1445 1602 +0,8  
Lion de Kok 1 1 0 0 0 1 0 3 uit 7  1380  
Aming Chen - 0 1 ½ - - - 1½ uit 3  1073  
Jesse Giling - 1 - - - - - 1 uit 1  1583  
Invallers: 
Umit Duman - 1 - 1 - ½ 0 2½ uit 4 1393 1612 +1,2 
Wilfred Ariens ½ - - - - - - ½ uit 1 1522 1365 -0,2  
Philip Stibbe 0 - - - 0 - - 0 uit 2  1252  
Carlo Bredius - 0 - - - 1 0 1 uit 3  1206  
René de Goey 0 - 0 0 0 - - 0 uit 4  
Jan-Pieter Lourens - - - - - - 0 0 uit 1  924  
De 7 wedstrijden op een rij:    Eindstand OSBO 4e klasse D: 
1 ASV-10–BAT Zevenaar-4 2-4  1 BAT Zevenaar-4 12  28 K 
2 De Toren-8-ASV-10   3-3  2 Rokade-3  10  26½ 
3 Voorst 3j - ASV-10   3½-2½ 3 Voorst-3 j  8    22½ 
4 ASV-10 – Theothorne-2  3½-2½ 4 Kameleon-2 8    22  
5 Rokade-3 – ASV-10   5-1  5 WDC-3  7    18 
6 ASV-10- WDC-3    4½-1½ 6 ASV-10  5   18½ 
7 Kameleon-2 – ASV-10  4-2  7 De Toren-8 5    17½ 

8 Theothorne-2 1    15



1-0; Ariëns–van Eck 1-0; Hartogh Heijs–Torregrosa 0-1; de 
Kok–van Vlerken 0-1; Stibbe–Visser 1-0.  
ASV-bekercompetitie (finale): Schleipfenbauer -Plomp 1-0. 


