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Oploswedstrijd: Laatst hoorde ik iemand zeggen, dat hij niet 

zoveel aandacht had 
besteed aan het kam-
pioenschap van de 
Russische vakbond in 
1982. Later bleek dat 
ook voor anderen te 
gelden. Om dat een 
beetje goed te maken 
hierbij een stand uit 
Shtofel - Machno. Het 
werd allemaal ge-
speeld in Dokutsjaev-
sk. Wit speelt en wint. 
Oplossing: 1. Da4+, 

Td7 2. Txd7, Dxd7 3.Td1. Zwart moet de dame slaan, maar 
krijgt dan 4.Td8 mat om de oren. 
 
ASV-Nieuws: Via EP wordt u wekelijks op de hoogte 
gehouden van het wel en wee van onze vereniging. 
Daarnaast is ASV-Nieuws, dat zes keer per jaar verschijnt, 
natuurlijk het blad met alle achtergrondinformatie, partijen 
etc. Vanavond verschijnt het oktobernummer. Dat wordt dus 
weer genieten! 
 
Bibliotheek: A.s. zaterdag is ASV weer te vinden in de 
bibliotheek aan de Koningstraat. Dit keer op de begane 
grond bij de ingang zodat iedere bezoeker gewoon niet om 
ASV heen kan. Ledengroei en ledenbehoud staat of valt met 
het houden van dit soort sessies. Je moet je dan ook als 
vereniging veel laten zien. Natuurlijk hopen we er de nodige 
belangstellenden te laten aanschuiven zodat men vervolgens  
de weg naar onze clubavonden gaat vinden. ASV zal tussen 
13.00 – 16.00 uur in de bibliotheek aanwezig zijn.  
 
Externe competitie: ASV-6 heeft vorige week het spits 
afgebeten in de competitie. Men deed dit met een 
verdienstelijk 4-4 gelijkspel tegen Pallas-2. Dat betekende 
dan ook meteen een veel betere start in vergelijking tot vorig 
seizoen toen de 1e ronde nog met 6½-1½ van ditzelfde 
Pallas-2 werd verloren. Inmiddels heeft dinsdag jl. ook 
ASV-8 gespeeld. Deze EP was toen al afgerond. Meer dus 
over de uitwedstrijd tegen Kameleon uit Terborg in het 
volgende nummer. Dat nummer zal natuurlijk vol staan van 
de teamverslagen want vanavond spelen ook nog ASV-7–
PION-4 en ASV-11 –Doetinchem-3. Dit zijn de thuisduels 
terwijl Mook-2 het team van ASV-10 ontvangt. Volgende 
week spelen dan nog thuis ASV-5 tegen Schaakstad 
Apeldoorn-5 en ASV-9 tegen Millingen waarmee deze 1e 
competitieronde wordt afgesloten. Wordt het “een goed 
begin is het halve werk” of…?? Ik zal u vanzelfsprekend op 
de hoogte houden.  
 

Gelijkspel voor ASV-6: In verband met deelname van Pal-
las-leden aan het Essent-toernooi in Hoogeveen is de wed-
strijd tegen Pallas-2 een week eerder gespeeld. Op papier is 
Pallas één van de sterkere teams in de 2e klasse, in die zin is 
de 4-4 een goed resultaat. Er viel veel te beleven in Deven-
ter. Zo speelde Frits Wiggerts met zwart een solide partij. In 
het pionneneindspel met loper (Frits) tegen paard had Frits 
controle over de belangrijkste velden. Het was voor wit 
onmogelijk om met het paard binnen te dringen. Enige hila-
riteit ontstond, doordat na enig heen en weer geschuif beide 
spelers niet meer wisten wie aan zet was (de klok was 
schijnbaar niet ingedrukt). Dit moment was voor de Pallas-
speler aanleiding om remise aan te bieden, hetgeen door 
Frits wijselijk werd geaccepteerd. Jan Vermeer speelde met 
zwart volgens Koen een hilarische partij. In een Siciliaan 
raakte Jan in de opening het spoor bijster, hetgeen leidde tot 
een sterk initiatief van wit. Het wachten was op de genade-
klap. Jan dacht hier het zijne van en verdedigde taai. Wit 
bleef met lege handen achter, nadat een stukoffer niet de weg 
naar winst inleidde. Jan speelde het sterk uit en won de par-
tij. Hiermee werd de stelling van Hedser bevestigd, dat je 
van Jan twee keer moet winnen om de winst binnen te slepen 
(½-1½). Vervolgens volgden een aantal remises, waardoor 
de voorsprong in stand bleef. Koen speelde aan bord 1 een 
sterke partij. Zijn tegenstander probeerde zo veel mogelijk 
stukken te ruilen, waardoor de dames noodgedwongen al 
snel van het bord verdwenen. Koen kon dit niet erg waarde-
ren en probeerde alsnog de winst te forceren, hetgeen hem 
bijna lukte. De routinier van Pallas wist echter door een 
matdreiging eeuwig schaak te forceren in een loper + toren-
eindspel. Hedser Dijkstra had inmiddels remise voorgesteld 
nadat na stukkenruil een stelling ontstond met paard tegen 
loper + torens. Hedser had een sterk paard op d4, wellicht 
had hij met een lange rokade nog wat druk kunnen uitoefe-
nen. Gezien de stand en de grote remisemarge werd echter 
tot remise besloten. Albert Marks hield zich met een degelij-
ke partij goed stand tegen de sterke speelster Carla Bruinen-
berg. In een vrij gesloten evenwichtige stelling stelde hij 
remise voor. Door deze remise werd de druk opgevoerd voor 
de resterende borden. Invaller Frans Veerman (voor Jan 
Groen) hield knap stand met een Dame-Indisch tegen de op 
papier sterkere Pallas-speler. Hij bood op het juiste moment 
remise aan, waarmee de druk op de resterende borden werd 
opgevoerd. Zoals gebruikelijk verkeerden Boonstra en Ver-
hoef in tijdnood. Ruud speelde met wit een Engels vierpaar-
denspel en verkreeg geen openingsvoordeel. De gedachte 
was om vanuit een rustige stelling activiteit te ontplooien op 
de damevleugel. Zwart had kennelijk dezelfde gedachte en 
was beter in staat dit te effectueren. In het verre eindspel met 
gelijke lopers creëerde zwart een vrijpion op de damevleu-
gel, waardoor Ruud met loper + koning gebonden was. 
Hierdoor kreeg zwart kansen op de koningsvleugel en na een 
loperoffer creëerde hij na zestig zetten een vrijpion. Ruud 
had dit mogelijk kunnen voorkomen, maar kreeg nu nul op 



het rekest (3½ -3½). Jacques Boonstra (vervanger van Nico) 
speelde aanvankelijk een verloren partij: hij stond twee pi-
onnen achter en had een half uur minder op de klok. Zijn 
troef was echter zijn klasse en een vrije pion op a7, deze 
maakte zwart knap nerveus. In het eindspel nam wit met de 
toren de pion op a7, waardoor Jacques stukwinst kreeg. Wit 
bood prompt remise aan, hetgeen na enig overleg werd geac-
cepteerd. Zo keerden wij huiswaarts met het gevoel dit sei-
zoen een rol van betekenis te kunnen vervullen in de 2e klas-
se.             Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag: R. Winkel (1857) - K. Maassen van 
den Brink ½-½; E. Goedhart (1821) - J. Vermeer 0-1; W. 
Duvekot (1812) – J. Boonstra ½-½; J. Veldman (1798) - F. 
Wiggerts ½-½; C. Bruinenberg (1795) – A. Marks ½-½; H. 
Blom (1769) – H. Dijkstra ½-½; G. Burgers (1769) – R. 
Verhoef 1-0; S. de Vries (1674) – F. Veerman ½-½. Eind-
stand 4-4 
 
Uitslagen en standen KNSB en promotieklasse na 2 ronden: 

 
KNSB 2e klasse A: VAS-2 – Fischer Z 6-2; HSG2 – ASV-1 
3-5; SISSA – Dr. Max Euwe-1 2½-5½; Unitas-2 – Dion 
Hardenberg-1 3-5; Lewenborg – Homburg Apeldoorn-2 2-6. 
KNSB 3e klasse C: Alteveer – Caïssa-2 3-5; Zeist-2 – ASV-
2 2-6; Heemsteedse SC – UVS-1 4½-3½; Moira-Domtoren – 
De Toren Arnhem 1½-6½; Paul Keres-3 - Zukertort Amstel-
veen-3 4½-3½. 
KNSB 3e klasse B: Amersfoort – Staunton 6-2; Almelo – 
ASV-3 4-4; ESGOO-2 – Dr. Max Euwe-2 4½-3½; Doetin-
chem – Dion Hardenberg-2 8-0; Spassky’s – DSC Drachten 
5½-2½. 
OSBO-Promotieklasse: PSV/DoDo – Wageningen-2 4-4; 
Zutphen – ASV-4 3½-4½; Het Kasteel – UVS-2 5-3; Meppel 
– PION-2 6½-1½; Bennekom – Schaakstad-4 6-2. 
Nog wat karakteristieken na deze 2 ronden. Voor ASV-1 
heeft Peter Boel als enige van dit team 2 uit 2 gescoord. 
Datzelfde deed Vincent de Jong voor ASV-2. Voor ASV-3 
betekende de 4-4 tegen Almelo het eerste matchpunt op 
landelijk niveau. Dat kan dus in de historie van ASV worden 
bijgeschreven. Bij ASV-4, dat het als gepromoveerd team 
knap doet door 2 overwinningen, heeft Murat Duman als 
enige 2 uit 2. Naast Murat deden dat nog 8 spelers in de 
OSBO-Promotieklasse.  
Op zaterdag 3 november wordt de 3e ronde gespeeld, alle 4 
teams spelen thuis in het Lorentz Ondernemerscentrum, 
IJsselburcht-3. De wedstrijden voor die middag zijn: ASV-
1–SISSA; ASV-2-Heemsteedse SC; ASV-3–ESGOO-2 en 
ASV-4–Het Kasteel. Aanvang 13.00 uur. 
 

Waalwijk: Op zondag 30 september nam Ivo van der Gouw 
deel aan de elfde editie van de Open Waalwijkse Schaak-
kampioenschappen. Een snelschaaktoernooi met partijen van 
10 minuten per persoon. Niet echt een speeltempo voor onze 
Ivo maar omdat hij vroeger lid was geweest van de S.V. 
Waalwijk nam hij de uitnodiging om aan dit toernooi deel te 
nemen graag aan. Gespeeld werd in een voorronde van 8 
schakers waarna op basis van het aantal punten de finale-
groepen werden geformeerd. De toernooiorganisatie had een 
sterk deelnemersveld bij elkaar gekregen want er namen 
maar liefst 8 grootmeesters deel waaronder Tiviakov, Tim-
man en van den Doel en een handvol meesters. Zo trof Ivo in 
de voorronde GM Dgebuadze (2508) en de voor uw redac-
teur onbekende Gisela Fischdick (2230). Maar het spreekt 
voor zich dat de voorronden qua sterkte ongeveer gelijk 
waren samengesteld. Zo kwam Ivo toch nog tot een score 
van 4 uit 7. Naast de verliespartijen tegen voornoemde spe-
lers won Ivo driemaal en 2 partijen eindigden in remise.  
Deze score leverde hem een plaats in finalegroep 5 op. Daar-
in eindigde Ivo met 5½ uit 8 op een derde plaats. Een heel 
verdienstelijk resultaat. Sergey Tiviakov werd uiteindelijk 
winnaar van dit toernooi. In een rechtstreeks duel onttroonde 
hij de winnaar van vorig jaar Daniel Fridman. De strijd om 
het brons werd gewonnen door Jan Timman die daarmee 
Normunds Miezis met lege handen achter zich liet. 
Essent: Dit jaar vindt voor de elfde keer het Essent-
schaaktoernooi in Hoogeveen plaats. Dit wordt van 12 tot en 
met 20 oktober 2007 gehouden en vindt plaats in het raad-
huis aldaar. Er wordt weer in diverse groepen gespeeld: de 
Kroongroep, het sterk (internationaal) bezette Essent Open, 
een toernooi voor amateurs en een jeugdevenement. Naast 
Barth Plomp, die als arbiter fungeert, spelen er ook ASV-ers 
mee in de amateurgroep. Bij het sluiten van deze EP (zondag 
jl.) waren er drie ronden gespeeld. Siert Huizinga en Robert 
Verkruissen nemen deel in de middaggroep van het Ama-
teurtoernooi. Robert had na 3 ronden 2 punten. Hij verloor in 
de 2e ronde met zwart van de sterke Andries Mellema 
(2083). De 2 partijen met wit won hij tegen spelers die qua 
Elo beduidend zwakker waren. Siert had aan het einde van 
het weekend een score van 1½ uit 3. Na een winstpartij op 
een speler waar hij op papier ook van moest winnen behaal-
de hij een remise tegen een 2000+ speler. De 3e ronde ging 
echter verloren. Henk Kuiphof had na 3 ronden in de och-
tendgroep van het Amateurtoernooi 1½ punt. Dat behaalde 
hij met de witte stukken. Met zwart verloor hij van een spe-
ler met een Elo van 2079. Dat kan dus gebeuren. Volgende 
week meer over de verrichtingen van onze ASV-ers gedu-
rende de resterende ronden in dit toernooi.  
Grote Clubactie: Ook de lotenverkoop via deze actie is in-
middels weer gestart en dat allemaal voor de clubkas van de 
vereniging. Door onze ASV-jeugd zijn in de voorverkoop al 
bijna 200 loten aan de man gebracht. Natuurlijk heeft uw 
secretaris nog loten achter de hand. Wilt u zelf loten kopen 
of heeft u (klein)kinderen die nog wel loten voor ASV willen 
verkopen laat het dan even weten. Ze kunnen er nog een 
extra zakcentje mee verdienen ook! 
 
Uitslagen interne competitie 6e ronde (11 oktober 2007): 
P. Schoenmakers – Tangarife 1-0; Jonkman – Hendriks 0-1; 
de Freytas – Woestenburg 1-0; Knuiman – R. Wille 0-1; 
Weijsenfeld – Gerlich 1-0; Hogerhorst – Haggeman 1-0; 
Naasz – Dekker ½-½; van Amerongen – van Belle ½-½; 
Hajee – Boom ½-½; Bentvelzen – Velders 1-0; Sigmond – 
Manschot 0-1; van Uem – Ariëns 0-1; Kooman – Koeweiden 
1-0; de Munnik – Meijer 0-1; van der Krogt – Zuidema 1-0; 
Singendonk – Kelderman 1-0; Bijlsma – van Eck 0-1; Tor-

KNSB 2e klasse A:    KNSB 3e klasse C 
1 Homburg A’doorn-2 4  13 1 De Toren    4  11½
2 Dr. Max Euwe-1  4  11 2 Paul Keres-3   4  9 
3 Dion Hardenberg-1 4  10 3 UVS-1    2  10 
4 ASV-1    4 10 4 ASV-2    2  9½
5 VAS-2    2  9  5 Caïssa-2    2  8½ 
6 Fischer Z    2  8  6 Zukertort A’veen-3 2  8 
7 SISSA    0  5½ 7 Heemsteedse SC  2  7½ 
8 HSG-2    0  5½ 8 Alteveer    2  7½ 
9 Lewenborg   0  4  9 Moira Domtoren  0  5 
10 Unitas-2    0  4  10 Zeist-2    0  3½ 
KNSB 3e klasse B:    OSBO Promotieklasse 
1 Amersfoort   4  11½ 1 Meppel    4  13 
2 ESGOO-2   4  11 2 Het Kasteel   4  11 
3 Doetinchem   2  11½ 3 ASV-4    4  9 
4 Spassky’s   2  8  4 Wageningen-2  3  9 
5 Almelo    2  8  5 Bennekom   2  9 
6 Staunton    2  7½ 6 Zutphen    2  8 
7 DSC Drachten  2  7  7 PSV/DoDo   1  7½ 
8 Dr. Max Euwe-2  1  7½ 8 UVS-2    0  6½ 
9 ASV-3    1 6½ 9 PION-2    0  3½ 
10 Dion Hardenberg-2 0  1½ 10 Schaakstad-4  0  3½



regrossa – de Kok 1-0; Verbost – J. Sanders 1-0; Stibbe – 
Visser 0-1; Rietmeijer – Osterloh 0-1. 


