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47e jaargang no. 12      donderdag 20 maart 2008 
Oploswedstrijd: De Oost-Europeanen komen hier nogal eens 
aan bod. Vorige week werd daarom maar eens de blik naar 

het westen gericht. Wit 
geeft mat in 2 zetten. Het 
is een probleem van 
Albert Fink uit Ohio. 
Oplossing: 1.Dg5. 
 
Rapidcompetitie: Vol-
gende week 27/3 staat 
de 4e speelavond in de 
rapidcompetitie op het 
programma. Dan slaan 
we de interne competi-
tie dus een weekje over. 
 
Voorjaarstoernooi: Dat 
ook een rapidtoernooi 

uitstekend via internet in woord en beeld kan worden weer-
gegeven bleek afgelopen zaterdag wel bij ons jaarlijkse ra-
pidtoernooi. Met prachtige foto’s en verslagen van de actuele 
gebeurtenissen per ronde 
was ons Voorjaarstoernooi 
via onze site te volgen. Met 
64 schakers waren er bedui-
dend minder spelers dan in 
voorgaande jaren. De con-
currentie van andere eve-
nementen was dan ook 
groot. Een weekendtoernooi 
in Zwolle, snelschaken in 
Utrecht, een simultaan in 
Doetinchem en de OSBO 
jeugdcompetitie, allemaal 
activiteiten die de schaker 
veel keus gaf. De schaakka-
lender zit dan ook vaak 
overvol. Maar dat neemt 
niet weg dat we kunnen 
terugkijken op een uiterst 
plezierig en goed verlopen 
toernooi. Winnaar werd 
favoriet Willy Hendriks. 
Onze trainer speelde alleen 
tegen Vincent Rothuis remi-
se en werd zo onbedreigd 
met 6½ uit 7 eerste. Vin-
cent, van wie Willy vooraf 
de meeste concurrentie zou 
mogen verwachten speelde 
net even teveel remise en 
werd samen met SMB-er 
Jaap Houben gedeeld 2e met 
5½ uit 7. Remco de Leeuw 
eindigde met 4½ uit 7 knap vierde en werd daarmee de beste 
ASV-er. Dit ondanks een slechte start van 1 uit 3. Na de 
pauze stond Remco alleen nog tegen Vincent een half punt 
af. Ook Gerben Hendriks speelde een prima toernooi en 
behaalde 4 punten, goed voor een gedeelde 5e plaats. In de B-
groep was de spanning groter. Uiteindelijk was het Murat 
Duman die met 6 uit 7 de eerste plaats greep na een zege op 
Jan Vermeer in de slotronde. Aanvankelijk was het OSBO-
competitieleider Huub Blom die met 4 uit 4 van start ging en 
in een bloedvorm leek te verkeren. Daarna stokte de score. 
Met 5 uit 7 werd hij samen met de ASV-ers Jan Vermeer, 
Bijan Zahmat en routinier Dick Hajee gedeeld 2e. Babak 
Zahmat (inderdaad de broer van Bijan!) won de C-groep met 
6 uit 7. Frans Veerman bleek ook dit keer een uitstekend 
toernooischaker te zijn. Met 4½ uit 7 werd hij 5e. Met 4 pun-
ten eindigden o.a. Bert Sigmond, Horst Eder en Ton van Eck 

op een gedeelde 6e plaats. Zeker voor Ton was dit in zijn 
eerste schaakjaar een goed resultaat. Met het Voorjaarstoer-
nooi ligt het eerste toernooi van ASV achter ons. We gaan 
ons nu weer opmaken voor de volgende. Dat is het ASV-
vierkampentoernooi dat op 30 en 31 mei a.s. in het Lorentz 
ondernemerscentrum zal worden gehouden, gelijktijdig met 
de OSBO-cupfinale. Noteert u deze data alvast!! 
 
Weekendtoernooi: In Zwolle werd afgelopen weekend het 
Windesheimtoernooi, een weekendtoernooi over 6 ronden, 
gehouden. Koen Maassen van den Brink en Marco Braam 
gaven hier de voorkeur aan boven het ASV-
Voorjaarstoernooi. Koen speelde een goed toernooi in de 
sterke A-groep. Met zijn Elo van 1793 behaalde hij een score 
van 2½ uit 6, goed voor een TPR van 1915 en dat levert dus 
weer de nodige Elopuntjes op. Marco behaalde in de B-groep 
een 50% score met 3 uit 6 waarvan een ½ punt via een bye in 
de openingsronde. Voor hem begon het toernooi dus pas op 
zaterdagochtend. Zijn score was goed voor een TPR van 
1604 hetgeen nagenoeg gelijk is aan zijn Elo. 
 
Externe competitie: De 6e competitieronde bracht het offici-
euze kampioenschap voor ASV-7. Na het 3-3 gelijkspel 
tegen De Cirkel-2j is er nog een half bordpunt nodig en dan 
kan de terugkeer naar de 2e klasse OSBO definitief worden 
gevierd! ASV-5 bleef met een magere 5-3 zege op SMB-4 
nog in de race voor een promotieplaats maar reëel zijn de 
kansen niet. ASV-6 zorgde voor een uitstekende 5-3 zege op 
Wageningen-4 terwijl ook ASV-8 won. Zij waren ruim-
schoots sterker dan Gendringen: 4½-1½. ASV-9 wist kop-
loper SMB-7 in bedwang te houden. Dit duel eindigde in 3-
3. ASV-11 tenslotte versloeg Rheden met 4-2. Vanavond 
speelt alleen ASV-10 nog thuis. Onze senioren ontvangen 
Ede-3. In deze EP de eerste verslagen. 
 
Winst ASV-6 op Wageningen-4: Tegen het team van Wage-
ningen-4 stelde ASV-6 de positie in de 2e klasse veilig. 
Hoewel de verwachtingen aan het begin van het seizoen 
hoger gespannen waren, bleek dit het maximaal haalbare. 
Tegen degradatiekandidaat Wageningen-4 behaalde ASV-6 
een regelmatige overwinning. Door het rapidtoernooi van 
zaterdag jl. ontbreken helaas de individuele verslagen. Dit 
zullen we de volgende keer goed maken. Jan Vermeer open-
de al snel de score doordat zijn tegenstander in een Siciliaan 
een stuk in liet staan. Dit kan je tegen Jan beter niet doen. 
Nico Schoenmakers behaalde een mooie overwinning en 
doorbrak daarmee zijn negatieve reeks. In het rapidtoernooi 
van afgelopen weekend ondervond ondergetekende de 
scherpte van zijn spel aan den lijve. Rob van Belle accep-
teerde een remiseaanbod, nadat hij eerst had vastgesteld dat 
ASV-6 op koers lag. Rob, bedankt voor je solide invalbeur-
ten. Hedser Dijkstra liet in de opening een steekje vallen. 
Zijn tegenstandster sloeg met de loper op f2, waarna het stuk 
na Pg4+ met rente werd teruggewonnen. Het voordeel werd 
niet meer uit handen gegeven. Jan Groen boekte wederom 
een goede overwinning en heeft daarmee al vele belangrijke 
punten binnen gesleept. Albert Marks speelde een goede 
partij. In het eindspel offerde zijn tegenstander een stuk in de 
veronderstelling dat dit met een schaakje kon worden terug 
gewonnen. Albert kon met het bewuste stuk door tussen-
plaatsing het schaak echter opheffen. In het verre eindspel 
zette Albert zijn tegenstander mat. Ruud Verhoef had in een 
Pirc een zware dobber aan de Wageninger. Lang leek het mis 
te gaan. In een gecompliceerde afruil mistte de Wageninger 
het overzicht, waarna in een toreneindspel de remise werd 
veilig gesteld. Koen Maassen van den Brink moest aan bord 
1 zijn eerste nul van het seizoen incasseren. Na een lang 
gevecht moest hij het onderspit delven in een eindspel van 
loper tegen paard + 2 pionnen. Koen zocht tevergeefs naar 

Resultaten ASV-ers bij het
ASV-Voorjaarstoernooi: 

Groep A (18 spelers):  
4 Remco de Leeuw 4½
5/7 Gerben Hendriks 4 
8/9 Wouter van Rijn 3½
 Richard van der Wel 3½
10/13 Désiré Fassaert 3 
 Paul de Freytas 3 
 Martin Weijsenfeld 3 
14 John Sloots  2½
15/17 Robert Verkruissen 2 
 Anne Paul Taal 2 
Groep B (22 spelers): 
1 Murat Duman 6 
2/5 Jan Vermeer 5 
 Dick Hajee  5 
 Bijan Zahmat 5 
7/8 Nico Schoenmakers 4 
 Ruud Verhoef 4 
9/12 Eric Hartman 3½
13/17 Tony Hogerhorst 3 
 Tjé-Wing Au 3 
 Jacques Boonstra 3 
20 Albert Marks 2 
Groep C (24 spelers): 
5 Frans Veerman 4½
6/12 Bert Sigmond 4 
 Horst Eder  4 
 Ton van Eck 4 
14/17 Ko Kooman 3 
 Jos Lamboo 3



mogelijkheden om zijn loper te ruilen tegen de 2 pionnen. Al 
met al een goede overwinning van ASV-6. Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag: K. Maassen van den Brink – M. Otte 0-1; 
J. Vermeer – H. van Lotringen 1-0; N. Schoenmakers – F. Giel-
tjes 1-0; R. van Belle – A. van der Harst ½-½; A. Marks – H. 
Stallinga 1-0; H. Dijkstra – K. Jeuken 0-1; R. Verhoef – R. Tim-
mer ½-½; J. Groen – A. Boshoven 1-0. Eindstand 5-3. 
 
Gelijkspel ASV-7 tegen De Cirkel-2j: Hoewel je dat niet zou 
verwachten werd het een taaie strijd in De Open Hof in Ede. 
Op papier is ASV-7 veel sterker en ook op de ranglijst stond 
ASV mijlen ver voor op de Edenaren. We speelden tegen een 
jeugdteam dat door 4 jeugdspelers en 2 volwassenen wordt 
bemand. Nadeel van het spelen tegen jeugdteams is dat het 
speeltempo met een kwartier bekort is en dat is voor senioren 
toch wat lastiger dan voor junioren. Aan bijna alle borden 
hadden de ASV-ers belangrijk meer tijd verbruikt. Het begon 
heel goed. Tjé-Wing Au, invaller voor Ayyoubi die verhin-
derd was, wilde wel graag aan een laag bord spelen, vandaar 
dat hij het zesde bord toebedeeld kreeg. Hij trof het niet want 
hij moest de sterkste jeugdspeler bekampen. Overigens is die 
kwalificatie twijfelachtig want intern had deze jongen een 
uitstekende score maar extern 0 uit 3! Het werd een gedurfde 
miniatuur en in 11 zetten rolde Tjé-Wing hem op. Daar 
kwam uiteraard wel de hulp van de tegenstander bij kijken. 
Eerst verloor deze een paard en direct daarna nog een toren. 
De partij zal zeker een keer in ASV-nieuws verschijnen. De 
opponent van Jacques Boonstra mishandelde de opening en 
had daarna geen schijn van kans. Op routineuze wijze bracht 
Jacques hem na een schijnoffer gedecideerd op. Tom Bent-
velzen speelde tegen een senior en had het erg moeilijk. Al in 
de opening verloor hij onnodig een pion en daarmee ook de 
greep op de stelling. Hij verbruikte zeeën van tijd en kwam 
steeds slechter te staan. Met nog een paar minuten op de klok 
gaf hij gedesillusioneerd op. Het was weer eens niet gelukt 
hoe hij ook zwoegde. Tijs van Dijk speelde weer zijn ver-
trouwde Frans, maar kwam niet denderend uit de opening 
omdat hij een dom tempo verspeelde. In het middenspel 
veranderde de situatie met het afslaan van een witte aanval. 
Opeens stond het weer gelijk maar Tijs had erg veel tijd 
verbruikt. Daardoor ging het in de versnelde fase mis. Wit 
kreeg een fraaie vrijpion die niet meer te stoppen was, zodat 
Tijs voor de eerste keer in deze competitie een vol punt 
moest inleveren. Henk Kuiphof speelde met wit en kreeg 
Frans tegen. Hij had gehoopt het Morragambiet te kunnen 
spelen, maar daar heb je wel een bereidwillige tegenstander 
voor nodig. Het werd een degelijke partij waarin Henk op-
tisch steeds wat beter leek te staan. Het lukte de tegenstander 
om het spel te egaliseren. In een eindspel met dubbele torens 
op het bord deed deze een remiseaanbod. Omdat Henk niet 
beter stond kon hij dit niet weigeren. Dick Hajee kreeg goed 
spel met zwart, vooral toen de tegenstander wat doelloos met 
zijn dame over het bord dartelde. De tegenstander bood 
wijselijk remise aan en dat was een resultaat waar beide 
partijen mee konden leven. Dick accepteerde het remiseaan-
bod, alhoewel de laatste zet van de opponent geen beste was. 
Dick had al gezien dat er via een paardoffer een snelle winst 
voor hem in zat, maar realiseerde zich dat foutjes snel ge-
maakt zijn en remise genoeg was voor het team. Een wijs 
besluit. Omdat De Toren-6 intussen met 4-2 van concurrent 
De Elster Toren 2 gewonnen had werd de stand bovenin met 
nog een ronde te gaan: ASV-7 11-26½ en De Toren-6 9-20½. 
Alleen zeer theoretisch kan De Toren nog precies gelijk 
eindigen met ASV, maar dan moet in de laatste ronde De 
Toren met 6-0 winnen en ASV met 6-0 verliezen. Daar ge-
looft vriend nog vijand in. Officieus is ASV-7 dus kampioen. 
     Henk Kuiphof 
Gedetailleerde uitslag: W.Havinga-J.Boonstra 0-1; E.Aalbers-
D.Hajee ½-½; B.Verduyn-T.Bentvelzen 1-0; T.Mol-T.v. Dijk 1-0; 
T.Slijper-H.Kuiphof ½-½; M.Dekker-T.W. Au 0-1. Eindstand 3-3. 
 
ASV-8 wint met 4½-1½ ruim van Gendringen: Teamleider 
Hendrik van Buren moest helaas ziek afzeggen maar Marco 
Braam nam deze rol vlekkeloos over. Spijtig voor Marco was 
dat hij opnieuw geen tegenstander had. Het was al de tweede 
keer dit seizoen dat een vereniging niet compleet kwam en 
uitgerekend hij daarvan de dupe werd. Goed, 1-0 voor dus! 
Horst Eder gaf goed partij tegen een sterke tegenstander met 
een rating van 1804. Hij had alles goed verdedigd en het leek 
ook lang remise te worden maar een zwarte pion op c3 bleek 
moeilijk te verdedigen. Bovendien begon bij Horst de tijd te 
dringen en uiteindelijk ging de ene na de andere pion verlo-
ren. Horst vocht voor wat het waard was maar het mocht niet 
baten. Gelukkig was het de laatste partij en was de strijd al 
lang in het voordeel van ASV-8 beslist. Invaller Jonathan 
van der Krogt speelde een solide opening en wilde zijn kan-
sen zoeken op de damevleugel van de tegenstander waar hij 

gerokeerd had. Toch was er twijfel: of verdedigen aan zijn 
eigen koningskant of juist aanvallen van de tegenstander. Na 
een remiseaanbod besloot Jonathan door te spelen. Toen zijn 
tegenstander wat meer initiatief leek te krijgen nam onze 
ASV-er genoegen met remise. Bij analyse bleek er helaas 
voor hem toch een winstweg te zijn waarbij de toren niet 
twee witte vrijpionnen tegelijk kon stoppen. Zekria Amani 
speelde een krachtige partij. Na een rustige afwikkeling in 
het middenspel bleef er een eindspel over met beiden 5 pion-
nen en een toren. Dit eindspel werd door Zekria overtuigend 
in winst omgezet. Frans Veerman speelde degelijk en actief. 
Hij nam steeds het initiatief en dat leverde hem een volle 
toren op. Frans gaf zijn tegenstander geen schijn van kans. 
Door aan het slot van de partij wat snel te spelen kreeg zijn 
tegenstander weer wat activiteit. Het materiaaloverwicht 
buitte Frans echter zonder problemen uit.  Ignace Rood won 
een kwaliteit in de opening. Hierdoor verdween de gefian-
chetteerde loper op zijn koningsvleugel waardoor de tegen-
stander mogelijkheden kreeg. Maar Ignace wist alle dreigin-
gen van de tegenstander in de kiem te smoren. Maar via 
allerlei schaakjes hield zijn tegenstander Ignace toch bezig. 
Met een fraaie pionzet wist Ignace echter de partij toch defi-
nitief naar zich toe te halen. Met deze ruime 4½-1½ zege 
staat ASV-8 knap tweede achter Doesborgh-1 dat het kampi-
oenschap inmiddels in bezit heeft. Mogelijk geeft de tweede 
plaats nog recht op een extra promotieplaats. Die kans lijkt 
echter niet zo groot. Maar met goede moed en het nodige 
zelfvertrouwen gaat ASV-8 op weg naar de laatste ronde bij 
Rokade in Lichtenvoorde . 
Gedetailleerde uitslag: Horst Eder – Maarten Marneth 0-1; Mar-
co Braam – geen tegenstander 1-0 (Regl.); Ignace Rood – Frans 
Miltenburg 1-0; Zekria Amani – Paul van Aken 1-0; Frans Veer-
man – Muhammed 1-0; Jonathan van der Krogt – Wouter Brug-
man ½-½. Eindstand 4½-1½. 
 
Uitslagen/standen KNSB en Promotieklasse OSBO 7e ronde: 

KNSB 2e klasse D: Fischer Z – Dr. Max Euwe-1 1½-6½; 
ASV-1 – Dion Hardenberg-1 4-4; VAS-2 – Homburg Apel-
doorn-2 2-6; HSG-2 – Lewenborg 5-3; SISSA – Unitas-2 
6½-1½.  
KNSB 3e klasse C: Caïssa-2 UVS-1 3½-4½; ASV-2 – De 
Toren 2½-5½; Alteveer – Zukertort Amstelveen-3 4-4; Zeist-
2 – Paul Keres-3 3½-4½; Heemsteedse SC – Moira-
Domtoren 4-4. 
Correctie 6e ronde: Zukertort Amstelveen-3 – ASV-2. De 
uitslag is gewijzigd van 5-3 in 4-4 vanwege het opstellen van 
een niet-speelgerechtigde schaker. 
KNSB 3e klasse B: Staunton – Dr. Max Euwe-2 3½-4½; 
ASV-3 – Dion Hardenberg-2 5½-2½; Amersfoort – DSC 
Drachten 7½-½; Almelo – Spassky’s 5-3; ESGOO-2 – 
Doetinchem 2-6. 
OSBO Promotieklasse: Wageningen-2 – UVS-2 5½-2½; 
Het Kasteel - Meppel 4½-3½; ASV-4 – PION-2 6-2; PSV-
DoDO – Schaakstad-4 4½-3½; Zutphen - Bennekom 4-4. 
 
Uitslagen interne competitie 23e ronde (13 maart 2008): 
van Rijn – Hendriks 1-0; de Freytas – Hartman 1-0; Boonstra 
– Huizinga 0-1; R. Wille – Weijsenfeld 0-1; Boele - Egging 
1-0; Zunnebeld – Velders ½-½; Meijer – Manschot 0-1; 
Kooman – Hartogh Heijs 1-0; B. Sanders – van Pelt 0-1; J. 
Sanders – Kelderman ½-½; van Vlerken – Stibbe ½-½. 
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: Jurrius – Hogerhorst 1-0; 
Schleipfenbauer – van Roosmalen 1-0. 

KNSB 2e klasse A: KNSB 3e klasse C:
1 Homburg A’doorn-2 14  42 1 De Toren 12  40 
2 Dr. Max Euwe-1 12  38 2 Alteveer 11  32 
3 ASV-1 10  31 3 UVS-1 10  31½ 
4 HSG-2 9  28½ 4 ASV-2 9  30½ 
5 VAS-2 8  30½ 5 Caïssa-2 8  29½ 
6 Dion Hardenberg-1 7  26½ 6 Heemsteedse SC 7  27½ 
7 Fischer Z 6  24½ 7 Paul Keres-3 6  26 
8 SISSA 2  24 8 Zukertort A’veen-3 4  23 
9 Lewenborg 2  20½ 9 Moira-Domtoren 3  22½ 
10 Unitas-2 0  14½ 10 Zeist-2 0  17½ 
KNSB 3e klasse B:  OSBO Promotieklasse:  
1 Amersfoort 13  37½ 1 Meppel 12  37½ 
2 Doetinchem 10  36 2 Wageningen-2 11  35 
3 Dr. Max Euwe-2 10  31½ 3 Het Kasteel 10  29½ 
4 ESGOO-2 8  30½ 4 Bennekom 9  31 
5 ASV-3 7  29 5 ASV-4 8  28½ 
6 Almelo 6  27 6 UVS-2 6  28 
7 Spassky’s 6  27 7 Schaakstad-4 6  26½ 
8 Staunton 6  25½ 8 PSV-DoDo 5  27½ 
9 Dion Hardenberg-2 2  18 9 Zutphen 3  23 
10 DSC Drachten 2  18 10 PION-2 0  13½


