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Oploswedstrijd: Vorige week was er eindelijk weer eens een 
probleem. Wit aan zet geeft mat in twee zetten. Het werd 

allemaal bedacht 
door ene S. Tol-
stoj. Een goede 
raad: Hou het ant-
woord korter dan 
600 pagina's. Op-
lossing: 1. Pd5 
 

Rapidcompetitie: 
Na de schermutse-
lingen van de eer-
ste weken onder-
breken we de in-
terne competitie 
volgende week 

voor de eerste 4 ronden in de rapidcompetitie. Het speeltem-
po bedraagt 20 minuten per persoon per partij. Er worden 
vijf rapidavonden gespeeld in dit seizoen. Daarna weten we 
of Remco de Leeuw zijn titel succesvol heeft verdedigd of 
dat er een ander met de eer gaat strijken. 
 
Bibliotheek: We kunnen weer terugkijken op een geslaagde 
schaakmiddag in de bibliotheek. De zes borden die 
afgelopen zaterdagmiddag in de hal bij de ingang van de 
bibliotheek aan de Koningstraat waren geplaatst waren met 
enige regelmaat steeds volledig bezet door enthousiaste 
schakers die wel even een potje wilden spelen. Daaronder dit 
keer ook opvallend veel meisjes en vrouwen. Jan Vermeer, 
Paul de Freytas en Ruud Wille waren dan ook vanaf 13.00 
uur steeds in de weer om uitleg te geven en natuurlijk om 
meer over ASV te vertellen. Ook waren er veel kijkers die 
het een leuk initiatief vonden en belangstellend de 
verrichtingen gadesloegen. De tijd vloog om zodat even na 
half vijf gevraagd werd of we rekening hielden met de 
sluitingstijd van de Bibliotheek. Het einde van deze demo 
stond immers al om 16.00 uur gepland. De verwachting is 
dan ook dat deze actie zeker extra (jeugd)leden zal 
opleveren. Daarmee is maar weer eens aangetoond dat 
ledenwerving vooral bereikt wordt als je als vereniging met 
dit soort promotieacties actief bent. We gaan er dan ook 
zeker mee door! Onze dank gaat natuurlijk uit naar de 
bibliotheek die ons deze gelegenheid biedt! 
 
Externe competitie: Na de 4-4 van ASV-6 tegen Pallas-2 
kreeg de competitieouverture een goed vervolg. Eerst won 
ASV-8 in Terborg van Kameleon met 4½-1½. Daarna wer-
den de thuisduels in winst omgezet. ASV-7 versloeg vorige 
week donderdag PION-4 uit Groesbeek met maar liefst 5-1 
terwijl ons kersverse team ASV-11 het eveneens voor de 
eerste keer in de OSBO-competitie acterende Doetinchem-3 
met 4-2 versloeg. Een historische winst dus! Alleen ASV-10 
ging ten onder. Onze senioren weerden zich kranig maar de 
slag op de Mookerheide werd tegen Mook-2 onder toeziend 

oog van OSBO-competitieleider Huub Blom met 3½-2½ 
verloren. Het verslag van deze wedstrijd moet u nog even 
een weekje tegoed houden. Wel kan ik melden dat het een 
spannende wedstrijd was waar Hans Meijer keurig remise 
speelde aan bord 1. Bob Hartogh Heijs en Hein van Vlerken 
zorgden voor de winstpunten, waarbij Hein eerst remise 
afsloeg omdat de senioren op dat moment achterstonden. Dit 
om aan te geven hoe fel om de punten werd gestreden. He-
laas mocht dat niet baten. De partijen van Wim Zunnebeld, 
Gerrit Verbost en Henk Kelderman (de laatste gaf kennelijk 
het punt cadeau) gingen voor ASV-10 verloren.  
Vanavond spelen er nog 2 teams thuis in de benedenzaal. 
Natuurlijk zijn we benieuwd wat ASV-5 doet in de 1e klasse 
OSBO, na de promotie van het afgelopen jaar. Zij ontvangen 
Schaakstad-5 uit Apeldoorn. Daarnaast speelt ASV-9, het 
team dat vorig jaar als achtste team door het leven ging en 
misschien daardoor wel extra gebrand is op een goed 
resultaat, thuis tegen Millingen.  
 
ASV-7 oppermachtig: Het seizoen is voor ASV-7 uitstekend 
van start gegaan. Met maar liefst 5-1 werd het team van 
PION-4 uit Groesbeek verslagen. Daarbij moet wel worden 
aangetekend dat dit team incompleet aan de start verscheen. 
Een van de spelers kwam niet opdagen waardoor Tijs van 
Dijk het punt gratis kon noteren. Dick Hajee, die Henk 
Kuiphof als teamleider verving omdat hij in Hoogeveen aan 
het Essenttoernooi deelnam, veroverde in het middenspel 
een pion en later nog eentje. Hierdoor kreeg hij vrijpionnen 
op de d- en e-lijn. Hoewel er lopers van ongelijke kleur op 
het bord stonden gaf zijn tegenstander op toen de pionnen 
dreigden op te rukken. De voorsprong werd nog verder ver-
groot na winst van Jacques Boonstra. Hij kwam voordelig uit 
de opening maar speelde daarna te veel op aanval. Een kwa-
liteitsoffer leverde actief spel op dat na een fout van zijn 
opponent een stuk opleverde. Bij Harm Steenhuis kwam zijn 
tegenstander, in een partij waarin deze lang rokeerde en 
Harm met zwart voor de korte rokade koos, met een fraaie 
opmars in het centrum zeer goed te staan. Zijn tegenstander 
verwachtte echter te veel van een directe koningsaanval en 
offerde eerst een paard. Niet veel later moest hij ook nog de 
kwaliteit geven waarna Harm hem dwong tot het accepteren 
van zijn koningsaanval of dameruil. Met een toren achter-
stand koos hij voor het eerste maar liet even later prompt 
zijn dame vangen. Bij Hendrik van Buren,die dus de plaats 
innam van Henk Kuiphof, ontstond er een rommelige partij. 
Een stukoffer bracht zeer ingewikkeld schaak op het bord. 
Door niet goed op te letten verloor Hendrik een kwaliteit 
door een paardvork. Dit werd weer teruggegeven met een 
aftrekcombinatie. Er resteerde vervolgens een eindspel met 
gelijk materiaal waarin zijn tegenstander geen enkele kans 
meer had door de twee verbonden vrijpionnen van Hendrik. 
De wedstrijd was hierdoor natuurlijk al lang gespeeld want 
de tussenstand werd hierdoor 5-0. Alleen Tom Bentvelzen 
verloor uiteindelijk. Hij kwam redelijk uit de opening maar 
verzuimde de open d-lijn te bezetten. Dat deed zijn tegen-



stander wel en viel aan. Dit kostte een stuk en door verdere 
afruil werd zijn stelling er niet beter op. Hij zag dan ook 
geen heil meer in een positie waarin de vijandelijke toren 
veel sterker was en hij een stuk achter stond. Daarmee kwam 
de eindstand op 5-1 in Arnhems voordeel! 
Gedetailleerde uitslag: H. Steenhuis  - E. Brinkhof 1-0; D. 
Hajee – D. Arts 1-0; J. Boonstra – P. Nillessen 1-0; T. 
Bentvelzen – S. Thijssen 0-1; T. van Dijk – J. van Kessel 1-
0 (regl.); H. van Buren – H. Janssen 1-0. Eindstand 5-1. 
 
Duidelijke winst voor ASV-8: Ons achtste is het seizoen 
goed begonnen. De overwinning met 4½–1½ op Kameleon 
uit Terborg valt ook niet geflatteerd te noemen. Zekria Ama-
ni bracht als eerste een vol punt binnen. Hij kreeg de ruimte 
in het centrum en van daaruit volgde een keurige mataanval. 
Ook bij Marco Braam was er geen enkele twijfel. Pionwinst 
gevolgd door pionwinst en daarna pionwinst. Hij speelde 
overwegend op alle delen van het bord. Het werd zelfs 3-0 
door Tjé Wing Au. Hij kwam geweldig uit de opening en 
leek snel te gaan winnen. Maar tussen zijn speelse ideeën 
zaten er ook die niet goed waren. Materiaalverlies en een 
redelijke kans op partijverlies. Maar een slimme afwikkeling 
bracht weer een remisestand op het bord. En toen ging de 
tegenstander door de klok. Frans Veerman bracht de team-
winst. Hij had minimaal voordeel, maar genoeg voor de 
tegenstander om remise aan te bieden. Frans zei gelijk "ja". 
Op dat moment stond Hendrik van Buren op het eerste bord 
gewonnen. In het team is afgesproken, dat we de pijn van de 
topborden een beetje zullen verdelen. Je moet dan toch vier 
keer tegen een dorpskampioen spelen. Nu viel het mee. De 
man uit Terborg had ruim 150 punten meer dan Hendrik, 
maar hij kwam er niet aan te pas. Hendrik verknoeide twee 
maal de directe winst en daarna het omzetten van de materië-
le voorsprong in een vol punt. De tegenstander had echter 
geen tijd meer en werd door de klok gejaagd. Vijf keer bood 
hij remise aan (wat het op dat moment ook was). Pas bij het 
vallen van de vlag werd het voorstel aangenomen. Ook Horst 
Eder kreeg een duidelijk sterkere tegenstander en wel oud-
ASV-er Egon Gijsbers. Lang stond hij moeilijk, maar je 
moet hem nu eenmaal twee keer verslaan. Ook nu kwam hij 
langzaam terug en haalde met een herhaling van zetten het 
halfje binnen.   Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag: Raymond van Gessel - Hendrik van 
Buren ½-½; Egon Gijsbers - Horst Eder ½-½; Bram Blas-
man - Marco Braam 0-1; Han Bruggink–Tjé Wing Au 0-1; 
Hans Rexwinkel - Zekria Amani 0-1; Tom Huijink - Frans 
Veerman ½-½. Eindstand 1½-4½. 
 
Eerste winst voor ASV-11: Na een snelle vergissing, noem 
het maar een blunder, van mijn kant, kon ik mijn koning al 
snel omleggen. Mijn tegenstander kende de opening wel, en 
ik niet. Ik ken helemaal geen openingen, meestal doe ik maar 
wat dingen die in mijn ogen belangrijk zijn. Kennelijk deed 
ik afgelopen donderdag het verkeerde en wist dus niet wat 
belangrijk was. Een slecht begin voor ASV-11 dacht ik na 
mijn vergissing. Met 0-1 achterstaan na een uurtje spelen is 
meestal slecht voor de moraal van het team. Jeugdspeler Jan 
Pieter Lourens wist echter met veel vertoon van overmacht 
de moraal weer op te peppen. Zijn tegenstandster was nog 
niet bedreven genoeg om op grond van 3x dezelfde stelling 
remise te claimen, dus Jan Pieter maakte het grondig af, en 
zal voortaan niet meer 3x dezelfde stelling toestaan met een 
toren voor. De andere stellingen stonden allemaal in even-
wicht en de tijd zou leren wie de match ging winnen. Jan 
Zuidema kon het niet bolwerken tegen zijn opponent en 
moest opgeven. Bob Sanders speelde solide naar winst door 
gebruik te maken van het bezit van de 7e rij. Lion de Kok 
had een ver gevorderde vrijpion, en toen hij met zijn toren 
door de stelling heen op het gebied van zijn tegenstander 
kwam was het gebeurd. Ook hier een solide overwinning. 
Jonathan van de Krogt had een gelijke stelling, maar wist 
hier meer uit te persen dan zijn tegenstander. Jonathan kon 

het verlossende punt laten noteren. Een goed begin voor 
ASV11 dacht ik na afloop van de match. We zullen niet 
promoveren, maar we kunnen zeker competitief meedoen in 
onze poule.    André de Groot 
Gedetailleerde uitslag: André de Groot – Frans Kuggeleijn 
0-1; Jan Zuidema – Henk Hamer 0-1; Jonathan van der 
Krogt – Benno Thomassen 1-0; Lion de Kok – Jan Bakker 
1-0; Bob Sanders – Hendo Koelewijn 1-0; Jan Pieter Lou-
rens – Marije van den Hoff 1-0. Eindstand 4-2. 
 
Essent: Ik bleef vorige week met de verslaglegging steken 
tot en met de 3e ronde van dit toernooi dat in de loop der 
jaren is uitgegroeid tot een evenement van formaat. Robert 
Verkruissen, die met 2 uit 3 begon, wist deze goede start in 
het vervolg van het toernooi goed uit te bouwen. Hij eindig-
de op 5½ uit 9 keurig op een gedeelde 13e plaats in dit uit 85 
schakers tellende deelnemersveld.  Met zijn Elo van 1866 
wist hij met deze score een TPR van 1926 te bereiken zodat 
hij weer wat Elowinst kon bijschrijven. Helaas was de twee-
de toernooihelft wat minder nadat hij op 4 uit 5 was uitge-
komen. Siert Huizinga eindigde op 4½ uit 9, een score die 
ongeveer overeenkomstig zijn Elo was. Mogelijk heeft er 
echter toch iets meer ingezeten. Tevreden over zijn score zal 
Henk Kuiphof zeker niet zijn. Hij eindigde in zijn groep op 
3½ uit 9. Het toernooi leek zelfs desastreus te verlopen toen 
Henk driemaal op rij verloor. Gelukkig maakte een zege in 
de slotronde nog iets goed maar een TPR van 1562 zal hem 
niet kunnen bekoren. Een verdere rol bij dit toernooi speelde 
Barth Plomp, in Hoogeveen één van de wedstrijdleiders.  
 
NK Bedrijvenschaak: Het team van Sogeti BV is op zaterdag 
13 oktober 2007 wederom Nederlands Kampioen Bedrijven-
schaak geworden. Het kampioenschap werd in Soesterberg 
gehouden in het Evenementencentrum 'Casino' van het Mi-
nisterie van Defensie, en werd georganiseerd in samenwer-
king met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). 
Aan het toernooi deden in totaal 28 viertallen uit 22 bedrij-
ven uit overheid en bedrijfsleven deel en kende een bijzon-
der sterk deelnemersveld. Er werden 7 ronden rapid gespeeld 
met 20 minuten per speler per partij. Sogeti was op papier al 
het sterkste team met de grootmeesters Matthew Sadler en 
Harmen Jonkman in de gelederen en dat maakten ze meer 
dan waar. Op ruime afstand werd het team van TNT tweede, 
gevolgd door het team van Fortis Bank dat er met de derde 
prijs vandoor ging. Aan dit toernooi namen bij verschillende 
teams 4 ASV-ers deel. Wouter van Rijn eindigde met zijn 
team Ministerie van Defensie als vierde met 17½ bordpun-
ten. Wouter scoorde zelf 4 uit 7. Koert van Bemmel eindigde 
met zijn team, Centraal Bureau voor Statistiek op een 10e 
plaats. Koert scoorde 4½ uit 7. De Rabobank, waarvoor 
Remco de Leeuw uitkwam eindigde op een gedeelde 16e 
plaats met 13½ bordpunten. Remco scoorde 3 uit 7. Sjoerd 
van Roosmalen speelde voor het team van het Openbaar 
Ministerie. Dit team eindigde in de onderste regionen  met 
10 bordpunten. Hiervan scoorde Sjoerd 3 uit 7.  

Training: Maandag a.s. geeft Willy Hendriks zijn 2e training 
aan de sterkste groep en een week later (5/11) is het weer de 
beurt aan de middengroep van Pascal Losekoot, die overi-
gens inmiddels (dubbel)lid van ASV is geworden. Hij is 
voor ASV inzetbaar in de OSBO-promotieklasse. In beide 
trainingsgroepen zijn nog enkele plaatsen vrij. Meer infor-
matie kunt u verkrijgen bij Nico Schoenmakers. 

Uitslagen interne competitie 7e ronde (18 oktober 2007):  
van Roosmalen – Wilgenhof 1-0; van der Wel – P. Schoen-
makers 1-0; R. Wille – Tangarife 0-1; E. Wille – de Freytas 
½-½; Kroon – Weijsenfeld ½-½; Vermeer – Knuiman 0-1; 
Fassaert – Hogerhorst ½-½; Maassen van den Brink – Naasz 
0-1; van Belle – Wiggerts 1-0; Braam – Dijkstra ½-½; Vel-
ders – Rood 0-1; Ariëns – Manschot 1-0; Koeweiden – 



Veerman 1-0; Eder–Kooman 1-0; Looijen–Torregrossa 1-0; 
Visser – de Munnik 0-1; Singendonk – Stibbe 1-0.  


