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47e jaargang no. 1      donderdag 3 januari 2008 
Oploswedstrijd: Omdat het toch wel de wereldkampioen was 
nog maar een keertje Petrosjan. Hier een stand uit Teslits 

1979. Petrosjan-
Ivkov. Dat paard op 
g4 staat aangevallen 
maar wit maakte snel 
een eind aan de par-
tij. Oplossing: 1. 
Txd4 exd4 (of cxd4 
of Txd4) 2.Te5+ 
Kxg4 3. f3 (of h3) 
mat 
 
Gelukkig Nieuwjaar: 
We staan weer aan 
het begin van een 

nieuw jaar. Het ASV-bestuur wenst u hierbij in alle opzich-
ten een succesvol, sportief maar natuurlijk ook gezond 2008 
toe. Met veel enthousiasme staan wij ook in 2008 weer graag 
voor u klaar om er samen met u een dynamisch schaakjaar 
van te maken. Geschaakt wordt er deze eerste week meteen 
volop. A.s. zaterdag het rapidtoernooi van De Toren, maan-
dag een trainingsavond en dinsdag weer het Daglichtschaak. 
Het jaar begint dus op schaakgebied meteen geweldig goed. 
Ik doe van al deze schaakactiviteiten ook in dit nieuwe 
schaakjaar weer graag verslag in uw wekelijkse bulletin En 
Passant. Heel veel schaakplezier!! 
 
Rapidtoernooi: Jan Timman staat al op de deelnemerslijst 
maar heeft u zich al aangemeld voor het Olympus-
rapidtoernooi van De Toren dat a.s. zaterdag gehouden 
wordt?? Doe dit dan alsnog bij voorkeur via e-mail: olym-
pus2008@schaakverenigingdetoren.nl. Voor meer info 
verwijs ik u naar de site van De Toren of de aankondiging op 
ons prikbord. Ik zag op de deelnemerslijst inmiddels al 12 
ASV-ers staan. Ik hoop op een massale deelname!  
 
Training: Pascal Losekoot vervolgt a.s. maandag 7 januari in 
het Lorentz met zijn “leerlingen” de training voor de mid-
dengroep. Ook starten we vanaf maandag 14 januari een 
training voor de huisschakers en clubschakers tot ± 1450 
Elo. Deze cursus staat gepland voor 6 achtereenvolgende 
maandagavonden van 19.30–21.00 uur in het Lorentz On-
dernemerscentrum. Deze cursus wordt gegeven door Hen-
drik van Buren en Harm Steenhuis. Deelname is gratis. Een 
flyer met alle informatie ligt vanavond op de wedstrijdtafel. 
Voor uw opgave of evt. verdere vragen kunt u terecht bij 
Nico Schoenmakers (via mail: nicoschoenma-
kers@kpnplanet.nl) of bij één van de ASV-bestuursleden. 

 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 8 januari bent u weer van 
harte welkom bij de volgende schaakmiddag in de serie van 

het Daglichtschaak. Het blijft een gezellig gebeuren voor 
spelers van elk niveau. Voor de nieuwelingen onder ons: er 
wordt gespeeld in het NIVON-gebouw aan de Molen-
beekstraat. Aanvang 14.00 uur. Er worden 3 rapidpartijen 
per middag gespeeld. Meer info kunt u verkrijgen bij Jan 
Vermeer. Doe ook eens mee aan deze gezellige happening! 
 
Fischer Random Chess: Paul de Freytas heeft vorige week 

donderdag de leiding 
genomen in het Fischer 
Random Chess. De laats-
te clubavond van het 
afgelopen jaar werd in-
middels traditiegetrouw 
de eerste van de twee 
clubavonden Fischer 
Random Chess ver-
speeld. De grote man dit 
keer was Paul de Freytas 
met een score van 100%. 
Hij wordt op 1 punt af-
stand door maar liefst 6 
spelers achtervolgd. 
Kortom, de opvolger van 
Theo Jurrius als Fischer 
Random Chess clubkam-
pioen staat nog allerminst 
vast. 

 
Harmonietoernooi: Bij het schaakfestival in Groningen waar 
onze clubgenoot Robert Naasz deelnam waren we in de 
vorige EP gebleven bij zijn verhaal tot en met de 3e ronde. 
Hierbij zijn vervolg. In de 4e ronde speelde Robert tegen van 
Genk (1654). Een leuke partij die hij wist te winnen. Welis-
waar nam hij enig risico met een paarduitval naar g5. Objec-
tief gezien niet het beste maar door wat fouten van zijn te-
genstander liep het goed af. In de 5e ronde speelde hij met 
zwart tegen oud-clubgenoot Egbert Huizinga (1814)van 
Unitas. Het was al de 4e keer dat ze de degens kruisten op 
dit toernooi. Na een harde strijd waarin een blunder van 
Robert niet ten volle werd uitgebuit werd het remise. In de 
6e ronde speelde hij met wit tegen Harry Wubs (1821), van 
de schaakclub Middelstum. Robert‘s opening werd vakkun-
dig ontzenuwd en hij moest moeite doen om remise te hou-
den. Dat lukte. In de volgende ronde mocht Robert tegen 
Theo Rellum met een rating van 1460. Dat rating niet altijd 
iets zegt bleek wel. Zijn tegenstander speelde sterk en onze 
ASV-er vreesde zelfs voor een nederlaag. Pas in het diepe 
eindspel maakte zijn tegenstander de beslissende fout. Zo 
stond Robert in dit sterke veld plotseling op +2 en in de 8e 
ronde kreeg hij ook nog eens goede kansen op meer tegen 
Paul den Boer uit Assen (1920). Met een kwaliteit voor werd 
hij echter het slachtoffer van een mooie truc en verloor. In de 

Stand Fischer Random Chess 
na 4 ronden 

1. Paul de Freijtas 4 
2. Tje Wing Au 3 
2. Rob van Belle 3 
2. Jan Groen 3 
2. Anne Paul Taal 3 
2. Martin Weijsenfeld 3 
2. Ruud Wille 3 
8. Theo van Amerongen 2 uit 3 
8. Nico Schoenmakers 2 uit 3 
8. Zekria Amani 2 
8. Ton van Eck 2 
8. Ignace Rood 2 
13. Henk Kelderman  1 uit 3 
13. Jan Zuidema 1 uit 3 
13. Hendrik van Buren 1 
13. Ko Kooman 1 
13. Hein van Vlerken 1 
18.Richard van der Wel 0,5 uit 1 
18. Henk Kuiphof 0,5 
20. Rob van Maanen 0 uit 1 
20.Jan Diekema 0 uit 2 
20. Bob Hartog Heijs 0



laatste ronde tegen Roel Broekman (1730) heeft Robert met 
zwart nog wel een serieuze poging gedaan maar toen na 20 
zetten de stelling vervlakte nam hij genoegen met remise. De 
eindscore van Robert kwam daarmee op 5 uit 9 en met een 
TPR van 1809 bleef hij iets boven zijn Elo. Het was al met al 
weer een zeer geslaagd, goed georganiseerd en gezellig 
toernooi. Robert komt zeker in het volgende nummer van 
ASV-Nieuws op dit toernooi terug!  Robert Naasz 
 
OSBO-Persoonlijk Jeugdkampioenschap: Nadat ASV al een 
aantal jaren geen spelers meer op het PJK als deelnemer had, 
zijn wij dit jaar wel weer gegaan. 8 jeugdspelers van onze 
vereniging waren bij dit belangrijkste jeugdtoernooi binnen 
de OSBO van de partij. Belangrijk om eens te zien hoe goed 
de jongens en meisjes het individueel doen in een toernooi 
waar al het jeugdgeweld van de OSBO zich verzameld om 
met elkaar te strijden voor een plaatsing op het NK. In de E-
categorie speelden Lorens Konecny en Cornel van Bergen en 
Henegouwen. Franka kon op deze dag niet spelen dus die 
zou bij de D-categorie meedoen. Lorens scoorde 4 uit 11, 
Cornel kwam eveneens tot 4 uit 11. In de D-categorie speel-
den Franka van Betuw, Rik van Betuw, Tom van Bakel en 
Bram Rouwenhorst. In deze categorie was de score wat 
lager, maar de tegenstand veel hoger. Franka behaalde 2 uit 
13, Tom scoorde 3 uit 13 en Rik en Bram kwamen beiden tot 
3½ uit 13. In de C-categorie kwamen de ASV-ers Niels 
Kooij en Bacon Shao in actie. Uiteraard was de tegenstand 
hier nog groter. Niels scoorde 3 uit 8 en Bacon kwam niet 
verder dan 1½ uit 8. In onderstaand tabelletje kunnen de 

ratings vergeleken worden 
met de behaalde TPR uit 
dit toernooi. U ziet dat de 
verwachting redelijk goed 
uitgekomen is. Rik, Tom 
en Bacon vallen wat tegen 
en Niels scoort heel goed. 
Wij hebben ons gemeten 

met de sterksten van de bond, maar vooral waren we weer 
aanwezig. Nu gaan we andere toernooitjes spelen om prijzen 
te winnen en nog meer partijen te spelen. André de Groot 
 
Externe competitie: Van de onlangs gespeelde ronde had u 
nog 1 verslag tegoed. André de Groot praat u in deze EP bij 
over zijn team ASV-11 dat tegen Pallas-5 met 4-2 verloor. 
Ook alle uitslagen en standen ontbraken nog. Gezien de 
beschikbare ruimte doe ik dat in twee keer. Eerst in deze EP 
de zaterdagteams en volgende week onze doordeweekse 
teams. Onze eerste vier teams hebben nu de vijfde speelron-
de achter de rug en zijn daarmee over de helft. Een blik op 
de ranglijst leert dat ASV-1 mooi bovenin meespeelt. In de 
volgende ronde wordt het cruciale duel tegen Homburg 
Apeldoorn-2 afgewerkt en in de voorlaatste ronde staat het 
treffen tegen Dr. Max Euwe-1 op het programma. In die 
wedstrijden zullen de beslissingen in de promotiestrijd zeker 
gaan vallen. ASV-2 doet na het onverwachte verlies van De 
Toren in de vorige ronde weer helemaal mee. De spanning is 
volledig terug met maar liefst 5 teams aan de leiding. Wie 
gaat er aan het slot met de eer strijken? Er staan nog een 
aantal onderlinge duels tussen de koplopers op het pro-
gramma. Ik waag me dan ook niet aan een voorspelling. 
Voor ASV-3 valt het bij het debuut in de KNSB nog niet 
mee. Ook voor dit team zijn de komende 2 ronden zeer be-
langrijk met DSC Drachten en Dion Hardenberg-2 als tegen-
standers. Handhaving staat hierbij op het spel. ASV-4 heeft 
zich in de OSBO-Promotieklasse door een uitstekende start 

prima in de middenmoot gevestigd. Handhaving blijft voor 
dit team nog steeds de doelstelling. 
Verlies voor ASV-11: In de derde ronde ontving ASV-11 het 
Deventer Pallas-5. Op het moment dat ik dit verslag schrijf 
is het al weer even geleden. Ik weet niet meer precies wat er 

allemaal gebeurde en zijn al weer 
zoveel andere schaakmomenten 
voorbij gekomen. Maar ik ga toch 
de gang van zaken even voor u 
verhalen. Onze jeugdspeler Jan 
Pieter Lourens op het 6e bord 

kwam al snel een stuk achter en in pogingen om dit verlies 
goed te maken werd het eigenlijk alleen maar steeds slechter, 
verlies was niet meer te vermijden. Ton van Eck aan het 5e 
bord speelde de hele partij solide en wist kleine voordeeltjes 
steeds meer uit te breiden, tot het moment waarop de beslis-
sende stelling ontstond en Ton het degelijk afmaakte. Zelf 
heb ik op het 1e bord lange tijd een ver gevorderde vrijpion 
gehad die moeilijk verdedigbaar was. Mijn besluit om die op 
te geven voor ergens een ander voordeel, was een vergissing. 
De compensatie was onvoldoende. Door gedwongen afruilen 
hield ik te weinig materiaal over om de stelling te houden. 
Jonathan van der Krogt op het 2e bord overkwam min of 
meer hetzelfde. Ook hij kampte met een stelling die moeilijk 
was en waar hij niet voldoende voordeel uit kon halen om 
zijn stelling te verdedigen. Jan Zuidema op het 3e bord en 
Lion de Kok op het 4e bord hadden een min of meer gelijk 
opgaande partij. Jan wist ergens een beslissing te forceren 
met een combinatie maar bij Lion mislukte dat. Mede daar-
door ging de wedstrijd met 2-4 verloren. Zoals eerder ge-
schreven zullen wij in de middenmoot van onze poule blij-
ven opereren.    André de Groot 
 
Uitslagen/standen 5e ronde KNSB / Promotieklasse OSBO:  

KNSB 2e klasse A: Fischer Z – Dion Hardenberg-1 4-4; Dr. 
Max Euwe-1 – Homburg Apeldoorn-2 3-5; ASV-1 - Lewen-
borg 4-4; VAS-2–Unitas-2 5½-2½; HSG-2–SISSA 4½-3½. 
KNSB 3e klasse C: Caïssa-2 – De Toren 4½-3½; UVS-1 – 
Zukertort Amstelveen-3 6-2; ASV-2 – Paul Keres-3 4½-3½; 
Alteveer – Moira-Domtoren 4½-3½; Zeist-2 – Heemsteedse 
SC 2½-5½. 
KNSB 3e klasse B: Staunton – Dion Hardenberg-2 4½-3½; 
Dr. Max Euwe-2 – DSC Drachten 4½-3½; ASV-3 – Spas-
sky’s 3½-4½; Amersfoort – Doetinchem 4½-3½; Almelo – 
ESGOO-2 2½-5½. 
Promotieklasse OSBO: Wageningen-2 – PION-2 6½-1½; 
UVS-2 – Schaakstad-4 4½-3½; ASV-4 – Bennekom 2½-5½; 
PSV-Dodo – Meppel 2½-5½; Zutphen – Het Kasteel 3½-4½. 

KNSB 2e klasse A KNSB 3e klasse C
1 Homburg A’doorn-2 10 30 1 De Toren 8  27 
2 ASV-1 9  25 2 UVS-1 8  26½ 
3 Dr. Max Euwe-1 8  26½ 3 ASV-2 8  24 
4 VAS-2 6  24 4 Caïssa-2 8  23 
5 Dion Hardenberg-1 6  19½ 5 Alteveer 8  23 
6 HSG-2 5  19 6 Paul Keres-3 4  18½ 
7 Fischer Z 4  18½ 7 Heemsteedse SC 4  18½ 
8 Lewenborg 2  14 8 Zukertort A’veen-3 2  15 
9 SISSA 0  14 9 Moira-Domtoren 0  14 
10 Unitas-2 0  9½ 10 Zeist-2 0  10½ 
KNSB 3e klasse B:  OSBO-Promotieklasse 
1 Amersfoort 9  25½ 1 Meppel 10 28 
2 Doetinchem 6  25½ 2 Het Kasteel 8  23½ 
3 ESGOO-2 6  23½ 3 Wageningen-2 7  23 
4 Dr. Max Euwe-2 6  21½ 4 Bennekom 6  22½ 
5 Spassky’s 6  20½ 5 ASV-4 6  19 
6 Staunton 6  19 6 UVS-2 4  19½ 
7 Almelo 4  18½ 7 Schaakstad-4 4  18½ 
8 ASV-3 3  18 8 PSV-Dodo 3  19½ 
9 DSC Drachten 2  15 9 Zutphen 2  17 
10 Dion Hardenberg-2 2  13 10 PION-2 0  9½

Naam score Rat TPR 
Lorens 4/11 339 332 
Cornel 4/11 402 388 
Franka 2/13 553 536 
Rik 3.5/13 682 557 
Tom 3/13 738 594 
Bram 3.5/13 - 177 
Niels 3/8 712 866 
Bacon 1.5/8 901 763 

1 André de Groot 0
2 Jonathan v.d. Krogt 0
3 Jan Zuidema 1
4 Lion de Kok 0
5 Tom van Eck 1
6 Jan PieterLourens 0


