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46e jaargang no. 5      donderdag 1 februari 2007 
Oploswedstrijd: Vorige week was er opnieuw een probleem 
uit Hongarije. De stand kwam uit een partij gespeeld tussen 

Honfiné – Veröczi in een 
klein toernooi in Boeda-
pest in 1968. Wit speelt 
en wint. Oplossing: Ietwat 
verrassend wint 1.f2-f3 
ogenblikkelijk. Als zwart 
de pion slaat volgt 
…Dxf3 2.Dd1. en 3.Te2-
h2+ met damewinst is niet 
te vermijden. De compu-
ter geeft zelfs als beste 
antwoord 1…DxP. Maar 
dat verliest ook snel.  
 
Jaarvergadering: Van-

avond staat de Algemene Ledenvergadering op het pro-
gramma waarbij uw bestuur verantwoording zal afleggen 
over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en de plannen 
voor de toekomst zal ontvouwen via het beleidsplan voor de 
komende 4 jaar. Na afloop zal er ongetwijfeld nog worden 
geschaakt. Want dat hoort er toch gewoon bij. 
 
Externe competitie: Na de 2 nederlagen van onze teams 
ASV-6 en ASV-8 in deze competitieronde werd het hoog tijd 
voor wat positief nieuws. Dat kwam er dan ook vorige week 
donderdag. ASV-4 won met 5-3 van Ede-1 en blijft daardoor 
in de race voor promotie. ASV-5 versloeg met ruime cijfers 
PION-3. Het werd 6½-1½, een zege die wel wat geflatteerd 
was. Het vijfde blijft daardoor knap aan de leiding. ASV-10 
won van Theothorne-2 met 3½-2½. Een prima uitslag. Al-
leen onze senioren van ASV-9 moesten hun meerdere erken-
nen in hun opponent PION-5. De Groesbekers wonnen deze 
wedstrijd ruim met 4½-1½. Vanavond speelt alleen nog 
ASV-7 de belangrijke wedstrijd tegen Veenendaal-3. Twee 
matchpunten zijn dringend gewenst. Dan spelen a.s. zaterdag 
onze eerste drie teams na een lange winterstop weer eens een 
wedstrijd. Alleen ASV-1 heeft een thuiswedstrijd vanaf 
13.00 uur in het Lorentz Ondernemerscentrum. Zij spelen 
tegen SOPSWEPS’29, een team dat alleen uitwedstrijden 
speelt. Voor ons eerste zal dit zeker een lastige opgave wor-
den. Zorgt u als toeschouwer voor dat extra steuntje in de 
rug?! ASV-2 gaat naar Amsterdam waar Tal/DCG-2 de 
tegenstander is. Dit team staat weliswaar voorlaatste maar 
heeft slechts 2 punten minder dan ASV-2 dat gedeeld tweede 
staat. De ploegen staan dus heel dicht bij elkaar. Alleen bij 
winst blijft ons tweede in het spoor van koploper BAT Ze-
venaar. Koploper ASV-3 ontmoet in Wijchen Het Kasteel-1, 
dat voorlaatste staat. Maar het blijft een sterke ploeg die veel 
beter kan dan hetgeen men tot nu toe heeft laten zien. In de 
volgende EP meer nieuws over deze wedstrijden. 
 
ASV 4 klopt Ede 1 in eigen huis: ASV-4 heeft in haar strijd 
om koploper PION 2 bij te houden in de vierde ronde weer 
een winst geboekt. Het taaie ESV-1 werd met 3-5 geklopt. 
ASV 4 ging als de brandweer van start. Na een gedegen 
remise van Edgar van Seben tegen het Edese talent Bas West 
wonnen achtereenvolgens Gerben Hendriks, Murat Duman 
en Anne Paul Taal. Gerben deed dat met een thematische 
koningsaanval in het Koningsindisch. Een schijnoffer met 
het paard op f5 besliste de partij. Murat betaalt het in hem 
gestelde vertrouwen ruim terug. Voorafgaand aan het seizoen 

leek het een gok om Murat door te schuiven naar ASV-4, 
maar nu is hij topscorer en kan het team niet meer buiten 
hem. Donderdag won Murat in een gelijke stelling een pion 
en daar schrok zijn tegenstander zo van, dat hij er meteen 
maar een kwaliteit bij deed. Anne Paul Taal was erop ge-
brand aan het topbord goed te presteren. De captain speelde 
de beste partij van dit seizoen. Pionwinst en groot positioneel 
voordeel leidden tot een koningsaanval. Daarin besliste 
stukwinst de partij. Bij deze ½-3½ stagneerde de puntenma-
chine. Eerst ging Erik Wille onderuit toen hij een in de ope-
ning opgelopen nadeel niet binnen de remisemarges wist te 
krijgen. Verrassender was de nederlaag van Siert Huizinga. 
In een wildwestpartij leek de winst steeds binnen handbereik. 
Ergens moet Siert niet doortastend genoeg geweest zijn, want 
in de counter ging ook hij onderuit. Robert Naasz kreeg ver-
volgens de beloning voor een avond nauwkeurig verdedigen. 
Het eindspel met een pion minder werd keurig remise ge-
houden. Jacques Boonstra is altijd op zijn best als hij het 
beslissende punt moet leveren. Denk maar aan de promotie 
van ASV-2 naar de tweede klasse in het Triavium en de 
OSBO-cupwinst van ASV-4. Na een uitstekend gespeelde 
partij bracht Jacques in de tijdnood op een keurige manier de 
winst bij ASV-4. 3-5 is een mooi resultaat en bovendien 
hebben we de rentree van Edgar achter het bord gehad. Ho-
pelijk smaakt dat naar meer en ook Jacques is zijn vorm aan 
het hervinden. Kortom: het was een avond met vrijwel alleen 
maar pluspunten.    Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: S. Meijer-A.P. Taal 0-1; C. van 
Ingen-E. Wille 1-0; H. Klaassen-G. Hendriks 0-1; W. Slag-
ter-S. Huizinga 1-0; H. Renken-M. Duman 0-1; J. Zand-
vliet-R. Naasz ½-½; W. de Wilde-J. Boonstra 0-1; B. West-
E. van Seben ½-½ 
 
Grote overwinning voor ASV-5: Het vijfde team van ASV 
heeft in de 4e ronde van de OSBO-competitie een grote 
overwinning behaald op PION-3 uit Groesbeek. In eigen huis 
werd het 6½–1½. Er werd door geen enkele speler verloren. 
Vijf partijen eindigden in winst, drie in remise. Over de in-
vallers mochten we donderdag beslist niet klagen. Abbes 
Dekker speelde een geweldige wedstrijd en sleepte als eerste 
een vol punt in de wacht. Zijn tegenstander staat bekend als 
stug en moeilijk te verslaan maar Abbes wist een sterke ko-
ningsaanval op te bouwen die doorsloeg. En de tweede inval-
ler speelde ook een voortreffelijke wedstrijd en liet zien dat 
ASV ook over een geharde wedstrijdmentaliteit beschikt. 
Nadat zijn tegenstander uit Groesbeek een remiseaanbod had 
geweigerd, joeg Jan Vermeer zijn tegenstander meedogen-
loos door de klok! Rob van Belle kreeg al vroeg op de avond 
een remiseaanbod. Hij nam het aan omdat hij zijn stelling 
niet helemaal vertrouwde, zijn tegenstander had zeker nog 
goede kansen. Kort daarna wonnen Abbes Dekker en Theo 
van Amerongen. De laatste wist in het centrum een vrijpion 
te creëren welke zijn tegenstander uiteindelijk de das om-
deed. Door de ruime voorsprong van ASV waren de spelers 
van PION genoodzaakt om alles uit de kast te halen. Op zo’n 
grote uitslag leek het in deze fase niet uit te draaien,  maar 
tegen Henk Kuiphof en Paul Schoenmakers bleven ze op 
remise steken en alle andere tegenstanders verloren in een 
hectische slotfase. Aan Tony Hogerhorst hoef je niet uit te 
leggen hoe je moet snelschaken en toen de tijd begon te drin-
gen won hij een volle toren in de combinatie. Eric Hartman 
had een stuk geofferd voor drie pionnen en een koningsaan-
val. Zijn tegenstander leek de storm te overleven maar stond 



in de tijdnood pardoes mat. Met nog drie wedstrijden te gaan 
staat het vijfde alleen bovenaan met de volle score van acht 
punten uit vier wedstrijden. Op de tweede plaats staan drie 
teams met zes punten. Twee ervan hebben hun verliespunten 
aan ASV te danken. De derde heet BAT Zevenaar en dat is 
de volgende tegenstander van het vijfde. Op maandag 12 
februari is deze uitwedstrijd. Theo van Amerongen is er dan 
niet bij vanwege zijn verjaardag. De spelers van het vijfde 
zouden Theo op zijn verjaardag graag op een klinkende 
overwinning trakteren!   Eric Hartman 
Gedetailleerde uitslag: 1. Paul Schoenmakers-John Mole-
naar ½-½; 2. Eric Hartman-Mattanja de Jonge 1-0; 3. Jan 
Vemeer-Henk Fleuren 1-0; 4. Abbes Dekker-Alexander 
Bouwman 1-0; 5. Henk Kuiphof-Aad van Wieringen ½-½; 
6. Theo van Amerongen-Herman Brinkhof 1-0; 7. Tony 
Hogerhorst-Dirk Arts 1-0; 8. Rob van Belle-Paul Nillesen 
½-½. Eindstand 6½-1½. 
 
Kou in speelzaal nekt senioren: In de koude bovenzaal ont-
vingen de senioren de spelers van PION-5 uit Groesbeek. 
Zowel voor de gasten als voor onze eigen spelers was dat 
niet prettig en het had kennelijk nadelige invloed op de con-
centratie. Het werd een 1½-4½ ne-
derlaag, waarbij moet worden opge-
merkt dat PION-5 één van de twee 
koplopers in de afdeling is. Hein van 
Vlerken kreeg na de opening meteen 
een zware aanval over zich heen. Hij 
had hiertegen weinig verweer omdat 
zijn stelling niet goed was opgebouwd. Met dame en loper 
werd de koning naar de h-lijn gedreven en mat gezet. Ver-
meldenswaard is dat bij het einde van de partij de toren, het 
paard en de loper op de damevleugel nog in de beginstand 
stonden. In de partij van Henk Kelderman was tot in het 
middenspel de stand in evenwicht, totdat hij met zijn paard 
een aanval op een toren deed en daardoor de dekking van de 
centrumpion op e5 verwaarloosde. Deze pion werd prompt 
geslagen met een gelijktijdige aanval op de dame. Daardoor 
was de stelling zodanig verzwakt dat verlies van een paard 
slechts compensatie van 2 pionnen opleverde. Dit verzwakte 
de stelling nog meer zodat na verdere gedwongen afruil ver-
lies moest worden geaccepteerd. Bob Hartogh Heijs koos 
voor een Siciliaanse verdediging met rokade op de tegen-
overgestelde vleugels. Wit probeerde met oprukkende pion-
nen zwart in de problemen te brengen maar slaagde daar niet 
in. De dames werden afgeruild en toen kon Bob met zijn 
loper de witte pionnenstelling oprollen en de koning opjagen. 
Na een paardvork met stukverlies voor wit gaf de Groesbeker 
op. Bij Jacob Zandbergen bleef de partij in evenwicht totdat 
hij in het middenspel een paard moest prijsgeven. Dat gaf wit 
de gelegenheid tot een aanval met zijn paard op dame en 
toren waarbij door een verkeerde keuze de dame verloren 
ging. Verder spelen had toen geen zin meer. Wim Zunnebeld 
nam de honneurs waar voor Hans Meijer. De partij bleef 
voortdurend in evenwicht en na afruil bleef dat zo en werd 
remise overeengekomen. Gerrit Verbost hield lang stand 
totdat de tegenstander erin slaagde met zijn e-pion op te 
rukken naar e2 gesteund door de loper. Met torens en dame 
werd toen de koningsstelling onder vuur genomen over de d-
lijn. Door gedwongen afruil kon promotie niet worden te-
gengehouden waarmee het pleit was beslecht. De eindstand 
werd zo bepaald op 1½-4½. Henk Kelderman 
 
Corus: In de vorige En Passant was ik bij onze tienkampers 
Erika Belle en Nico Schoenmakers gebleven bij de 6e ronde. 
In de eerste vijf ronden had Erika 2½ punt behaald. Nico 
Schoenmakers speelde tot dan toe een sterk toernooi, kenne-
lijk geïnspireerd door alle grootmeesters. Hij vergaarde in de 
in de eerste vijf ronden 3 punten en was daarmee op dat 
moment nog ongeslagen. Na dit korte resumé het vervolg in 
de laatste vier ronden van hun toernooi in Wijk aan Zee. 
Erika bouwde haar score heel regelmatig op naar 4½ uit 9. 
Met haar Elo van 1884 kwam ze met een TPR van 1960 op 
een positieve score uit. Zeker niet onverdienstelijk daar zij in 
haar groep de laagste Elo had. Nico Schoenmakers kreeg de 
smaak te pakken en scoorde in de laatste 4 ronden nog eens 3 
punten. Hij eindigde daarmee op een gedeelde 3e plaats. Hij 
bleef met 6 remises en 3 winstpartijen in dit toernooi onge-

slagen en dat kon niet elke grootmeester in Wijk aan Zee 
zeggen. Ook Nico kwam daardoor met zijn TPR van 1844 
ten opzichte van zijn Elo van 1761 op een positieve score uit. 
Met de traditionele snertmaaltijd kwam er voor dit jaar weer 
een einde aan het wereldvermaarde CORUS-schaaktoernooi.  
 
Snelschaken: Een week na het OSBO-kampioenschap snel-
schaken voor clubteams stond afgelopen zaterdag in Wage-
ningen het individuele OSBO-snelschaakkampioenschap op 
het programma. Ook hier weinig deelname. Slechts 26 scha-
kers meldden zich aan. Gespeeld werd in de voorronden 
volgens het Amsterdamse systeem met 3 vierkampen. Ook 
de wedstrijdleiders Barth Plomp en Huub Blom namen hier-
aan deel zodat precies 7 viertallen geformeerd konden wor-
den. Barth scoorde hierin respectievelijk 1, 1½ en 3 punten 
zodat hij met 5½ uit 9 tevoorschijn kwam. Ruud Wille ein-
digde via 1, 2½ en 1 op 4½ uit 9. In de tweede vierkamp 
troffen Ruud en Barth elkaar. Barth kreeg in het middenspel 
de overhand maar overzag dat Ruud via de onderste lijn de 
stelling kon binnenkomen waarna Barth koos voor remise via 
eeuwig schaak. De finales werden gevormd door drie groe-
pen van 9 spelers. Huub Blom haakte af en belastte zich 
verder met de wedstrijdleiding. Zowel Barth als Ruud kwa-
men met hun scores uit de voorronden in de finalegroep B 
terecht. De spelers troffen elkaar hierin zowel met wit als 
zwart. Het werd een spannende ontknoping want er was in 
deze groep geen uitgesproken favoriet. Na de 16 gespeelde 
partijen eindigden er dan ook 4 spelers met 10 punten boven-
aan t.w. Barth Plomp, Kees Stap, Ruud Wille en Joost Of-
fringa. Barth werd winnaar want bij het onderlinge resultaat 
kwam hij het beste uit de bus. Hij won in deze finalegroep 
onder meer beide partijen van Ruud in het eindspel. Op dat 
vlak is Barth altijd al onverslaanbaar dus dat werd een kans-
loze missie. Wageninger Kees Stap en uw redacteur moesten 
uiteindelijk in een beslissingspartij uitmaken wie 2e werd. 
Ruud lootte wit en kreeg een minuut meer maar moest dan 
wel winnen. Die kans kreeg hij in de slotfase ook wel maar 
hij verrekende zich en kwam verloren te staan. Maar Kees 
zag het mat niet en koos voor zetherhaling en werd zo twee-
de. Ook het Veenendaalse talent Joost Offringa scoorde 10 
punten maar behaalde in de onderlinge duels net een half 
punt minder en werd zo vierde. In de finalegroep A was die 
spanning niet aanwezig. Gert Jan van Vliet van Veenendaal 
was heer en meester bij dit toernooi. In de voorronden scoor-
de hij al 8½ uit 9 en in de finalegroep liet hij iedereen in zijn 
schaduw staan met een score van 15½ uit 16. Het was verder 
een gezellig en goed georganiseerd toernooi. Er hadden al-
leen veel meer deelnemers moeten zijn. Het tijdstip was dan 
ook zeer ongelukkig gekozen. De OSBO zal zich dan ook 
zeker beraden over een andere datum voor het toernooi vol-
gend jaar. 
 
Voorst: Afgelopen maandagavond werd de 2e ronde gespeeld 
in het Open Kampioenschap van Voorst. Na zijn nederlaag in 
de openingsronde heeft de kampioen van 2006, Fokke Jonk-
man, de achtervolging ingezet. Winst was dan ook noodzake-
lijk maar tegen Jeroen Nikkels werd het in tijdnood nog even 
lastig om hem mat te zetten, maar het lukte uiteindelijk wel. 
Fokke had al een kwaliteit gewonnen en kreeg vervolgens 
aanval op de vijandelijke koning, maar met ieder nog een 
paar minuten op de klok werd het toch nog even moeilijk. 
Toch werd het volle punt binnengehaald. Hendrik van Buren 
kon niet echt tevreden zijn. Hij speelde met zwart tegen Hen-
ri Jansen van de organiserende vereniging. In het middenspel 
had Hendrik een goede bui. Bijna elke zet, die hij speelde 
werd, zo bleek na afloop bij de analyse thuis, ook door Fritz 
geadviseerd. Spoedig bereikte onze ASV-er een stand, waar-
van hij wist dat hij zou gaan winnen. Maar toen kwam de 
klad erin. Hendrik kon de zetten niet meer vinden en moest 
uiteindelijk met remise genoegen nemen. Op maandag 26 
februari wordt de 3e ronde gespeeld. 
Uitslagen interne competitie 19e ronde (25 januari 2007): 
Buisman–Sloots 1-0; Braam–Hajee 1-0; Wiggerts–Dijkstra 
½-½; Groen–van Buren 1-0; Manschot–Kooman 1-0; de 
Munnik–Ariëns 0-1; Askes–Looijen 0-1; Stibbe–Visser 1-0. 
ASV-bekercompetitie: Koeweiden – Velders 0-1; Jurrius – 
van Rijn 1-0; Rood – Bentvelzen 1-0. 

1 Jacob Zandbergen 0
2 Wim Zunnebeld ½
3 Bob Hartogh Heijs 1
4 Gerrit Verbost 0
5 Henk Kelderman 0
6 Hein van Vlerken 0


