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47e jaargang no. 16       donderdag 17 april 2008 
Oploswedstrijd: Het was een beroemd toernooi Palma de 
Mallorca 1967. Gligoric –toen een hele grote– legde met 
zwart Jimenez snel over de knie. Doe dat maar eens na. Wat 

is de winnende variant 
met zwart aan zet? 
Oplossing: 1….Pc5 2. 
Txe8+, Dxe8 en nu 
moet wit veld d1 of e1 
afdekken met de dame, 
die bovendien staat 
aangevallen. 3. Dg3, 
Td1!+ 4. Kf2, Pe4+ 
met een dodelijke vork 
of zoals in de partij: 3. 
Df3, Lg4 en dat is ook 
uit. 
 
Rapid: Volgende week 

donderdag 24 april spelen we de laatste rapidavond van dit 
seizoen. Wie gaat er kampioen worden? Blijft Martin Weij-
senfeld aan de leiding of gaat er nog iemand anders met de 
eer strijken?? 
 
Hemelvaartsdag: Voor degenen die de rapidavond aan zich 
voorbij laten gaan hou er dan even rekening mee dat er een 
week later, op 1 mei dus, geen schaken is in verband met 
Hemelvaartsdag!! We zien u dan graag weer op 8 mei  voor 
de volgende ronde in de interne competitie. 
 
Externe competitie: Het zal niemand verrassen, maar ASV 7 
is in Ede kampioen geworden en promoveerde daardoor 
weer naar de 2e klasse waaruit het vorig jaar degradeerde. 
Knap dat dit in 1 jaar is goedgemaakt!! Het slot eindigde met 
een minimale nederlaag tegen OPC. Door de nederlaag was 
er niet echt sprake van een juichstemming hoewel het kam-
pioenschap was bereikt. Voor ASV-7 is het seizoen nog niet 
voorbij. Zij mogen nu met de andere poulewinnaars bepalen 
wie zich kampioen van de derde klasse mag noemen. Na het 
succes van ASV-7 (ondanks de nederlaag) verloor ASV-6 in 
het vervolg van de afgelopen week van kampioen WDC uit 
Duiven met maar liefst 6-2. Een dag later kon ook ASV-5 
het seizoen niet meer glans geven. Tegen Ede-1 werd met 
4½-3½ verloren. Afgelopen dinsdag speelde ASV-10 de 
slotdag thuis in het Lorentz tegen De Toren-8. Het was een 
hele gezellige happening. Ook op onze site is hier uitgebreid 
aandacht aan geschonken. Uniek was dat alle 24 partijen in 
deze 4e klasse poule live op internet konden worden ge-
volgd!! Een promotie voor de schaaksport. Onze senioren 
verloren na dappere strijd met 4-2. ASV-8 reist vanavond af 
naar Lichtenvoorde voor de laatste wedstrijd tegen Rokade-
2. Morgenavond speelt ASV-9 in Huissen de slotronde tegen 
Variant-2. Zaterdag kunt u nog komen kijken naar onze 
eerste drie teams. ASV-1 tegen Fischer Z, ASV-2 tegen 
Caïssa-2, beiden uit Amsterdam, en ASV-3 tegen het Gro-
ningse Staunton. Aanvang 13.00 uur in het Lorentz Onder-
nemerscentrum! ASV-4 speelt de slotdag in Bennekom. Het 
sterke Wageningen-2, dat promotiekansen heeft, is de te-
genstander. U heeft nog één team gemist in het rijtje. Klopt, 
want ASV-11 speelt volgende week vrijdag 25 april pas 
tegen Theothorne-2 en ook bij deze wedstrijd kunt u komen 
kijken want ook die slotronde wordt bij De Toren in het 
Olympus aan de Zeegsingel in Arnhem Zuid gespeeld. 

 
ASV 7 verliest maar is toch kampioen. De laatste (gezamen-
lijke) ronde van de 3e klasse F in Ede was niet meer span-
nend, want de kampioen was een formaliteit en de degradant 
stond al vast. ASV-7 moest het opnemen tegen het Ooster-
beekse OPC en dat zou eigenlijk een eitje moeten zijn, maar 
dat werd het niet. Tijs van Dijk ging in de opening snel in de 
fout, doch probeerde er nog het beste van te maken. Hij had 
3 pionnen minder maar wel een paard daarvoor in de plaats. 
Zijn koning stond in de vuurlinie, echter door dameruil te 
forceren had er nog wat kunnen worden bereikt. Hij wilde te 
veel en kreeg het deksel op de neus. Tom Bentvelzen, die het 
het hele seizoen al moeilijk had gehad, speelde goed. Hij 
sloot een loper van de tegenstander in en won die uiteinde-
lijk. In hogere zin stond hij zettenlang gewonnen. Het duur-
de nog een hele tijd maar tenslotte kwam het er toch van en 
Tom won. Daarmee scoorde Tom het punt waardoor ASV 
definitief kampioen werd. Invaller Tje-wing Au wist na de 
opening niet goed wat te doen, maar door middel van een 
truc won hij een pion. Het werd een spannend eindspel met 
kansen voor beiden. Tje-wing trok tenslotte aan het langste 
eind en won. Henk Kuiphof had steeds een gezonde stelling. 
Omdat het niet opschoot offerde hij een kwaliteit in de ver-
onderstelling dat twee verbonden vrijpionnen hun werk 
zouden doen. Edoch, hij had een rekenfout gemaakt en raak-
te een van de pionnen kwijt. Prompt stond hij verloren en 
ofschoon hij nog tegenspartelde was het verlies onafwend-
baar. Jacques Boonstra had intussen na een goedgespeelde 
partij een remiseaanbod gekregen. Omdat invaller Hendrik 
van Buren heel goed stond, kon Jacques dit aanbod gerust 
aannemen. Hendrik veroverde al snel na de opening een pion 
en niets leek een winstpartij in de weg te staan. Echter de 
tegenstander kreeg de pion terug en tenslotte ontstond er een 
remiseachtige stelling. Hendrik kreeg een remiseaanbod, 
maar wat doe je als je gewonnen hebt gestaan: doorgaan. 
Intussen verstreek de tijd en beide heren kwamen in tijd-
nood. Nu bood Hendrik remise aan, maar de tegenstander 
speelde door. Resultaat was dat in een remisestand Hendrik 
als eerste door de vlag ging. Dit was Hendrik sinds 1983 niet 
meer overkomen. De sympathieke tegenstander meldde later 
dat hij wat dovig was en zich niet van Hendrik’s remiseaan-
bod bewust was. Anders had hij het zeker aangenomen. 
Jammer, want het is altijd leuker om zonder verlieswedstrijd 
kampioen te worden.   Henk Kuiphof 
Gedetailleerde uitslag: Jacques Boonstra - Hans Verburg 
½-½; Tjé-Wing Au - Wybe Lise 1-0; Tijs van Dijk - Albert 
Kroon 0-1; Henk Kuiphof - Piet Noordhuis 0-1; Hendrik 
van Buren - Herman Molendijk 0-1; Tom Bentvelzen - 
Manuel Vazques 1-0. Eindstand 2½-3½. 
 
Nederlaag voor ASV-5: Ons vijfde team had nog een theore-
tische kans op promotie. In dat scenario moesten Veenen-
daal-2 en SMB-3 verliezen en moest er zelf gewonnen wor-
den van Ede-1. In dat plaatje paste de snelle nederlaag van 
Theo van Amerongen natuurlijk totaal niet. De wedstrijd 
was nog maar nauwelijks begonnen of Theo kon de stukken 
alweer in de doos doen. Hij verloor na 10 zetten zijn dame 
na een openingsvalletje (1. e4, c5 2. Pf3, d6 3. d4, cd4: 4 
Pd4:, Pf6 5. Pc3, g6 6. f4, Lg7 7. e5, de5: 8. fe5:, Pg4 9. 
Lb5+, Kf8 10. Pe6+). Daarna volgden twee correcte remises. 
Nico Schoenmakers, die de plaats innam voor Remco Ger-
lich, kreeg een aanval tegen via de h-lijn die Nico beant-



woordde met een actie op de damevleugel en het centrum. 
De aanval op Nico’s koning kwam gevaarlijk dichtbij maar 
net niet genoeg om hem mat te zetten. Hierop koos zijn te-
genstander voor remise door zetherhaling. Volgens beide 
spelers was er sprake van een dynamisch evenwicht. Tegen 
zoveel schaakwijsheid kon uw redacteur niet op. Ook bij 
Robert Naasz werd het remise na een rustige partij waarbij 
de stelling in evenwicht bleef. Robert kon er verder niets 
meer van maken en berustte in een puntendeling. Hierna 
verloor Abbes Dekker. Hij kreeg met wit in een klassieke 
Siciliaanse Draak een aanval tegen op zijn lange rokade. 
Afruil van de dames bracht enige verlichting. In de slotfase 
waren de zwarte toren en paard beslissend hoewel Abbes 
mogelijk niet de sterkste verdediging vond. Daarmee was het 
1-3 maar de overige borden stonden er beduidend beter voor. 
Er waren dus nog kansen op winst. Promotie was echter ver 
uit beeld omdat Veenendaal-2 tegen de jeugd van De Toren-
2 en SMB-3 tegen het zo goed als gedegradeerde Bennekom-
2 zeker niet aan het ASV-scenario wilden meewerken. Dat 
was echter van latere orde. Eerst moest zelf gewonnen wor-
den. Tony Hogerhorst speelde een uitstekende partij. Zijn 
tegenstander werd gedwongen zijn dame te geven tegen een 
toren en een stuk. Met deze materiële voorsprong zocht 
Tony zijn kansen op de lange rokade van zijn opponent. Hij 
wist diens stelling te kraken en toen hij deze zover had ver-
zwakt drong hij met zijn dame en paard de koningsstelling 
binnen. Een prima overwinning!! Ook bij Eric Hartman zag 
het er goed uit. Hij had na een combinatie een stuk gewon-
nen tegen 2 pionnen doordat zijn tegenstander een tussenzet 
had overzien. Maar Eric had een probleem met de tijd en zag 
niet hoe hij verder moest. Zijn tegenstander hield hem intus-
sen steeds bezig. Met nog een paar minuten op de klok en 
nog steeds geen beslissing in zicht bood Eric remise aan wat 
door zijn tegenstander werd geaccepteerd. Een tegenvaller 
dus want winst was zeker mogelijk geweest. Hans Rigter 
zorgde vervolgens voor de gelijkmaker. Zijn aanval op de 
koningsvleugel werd beantwoord door een tegenactie in het 
centrum waardoor de  aanval van Hans strandde. Zwart koos 
echter een verkeerd plan waardoor Hans via een simpele 
penning een kwaliteit won. In het eindspel kon het zwarte 
paard niets uitrichten tegen de toren en een vrijpion op de a-
lijn. Hans had net voldoende tijd om dit in winst om te zet-
ten. In de tussentijd hadden zowel Veenendaal-2 als SMB-3 
hun wedstrijden in winst omgezet en daarmee de eerste 2 
plaatsen veiliggesteld. Aan bord een was Jochem Woesten-
burg prima uit de opening gekomen en wist zijn tegenstander 
op de koningsvleugel in het nauw te brengen. Ondanks ruil 
van stukken wist Jochem zijn aanval in stand te houden. 
Jochem offerde een kwaliteit en kreeg daarmee een vrijpion 
op f2. Jochem was intussen wel behoorlijk in tijdnood ge-
komen wat op zich niet vreemd was in deze ingewikkelde 
partij. Zijn tegenstander gaf de kwaliteit weer terug en vond 
uiteindelijk de verlossende zet. Jochem dacht echter dat hij 
kon winnen maar overzag met nog 18 seconden op de klok 
dat zijn damezet een onreglementaire zet betekende en gaf 
daarna meteen op. Een verdediging was er niet meer. Zo 
werd het 3½-4½ voor Ede-1 na een spannend treffen. ASV-5 
eindigde daardoor op een vijfde plaats maar kan als gepro-
moveerd team toch terugzien op een goed seizoen waarbij 
men tot de laatste wedstrijd nog mee deed in de strijd om de 
bovenste plaatsen. 
Gedetailleerde uitslag: Jochem Woestenburg – Cor van 
Ingen 0-1; Tony Hogerhorst - Sjoerd Meijer 1-0; Nico 
Schoenmakers - Martin Roseboom ½-½; Hans Rigter – 
Ronald Klaassen 1-0; Robert Naasz - Henk Renken ½-½; 
Eric Hartman - Willem Slagter ½-½; Theo van Amerongen 
- John Zandvliet 0-1; Abbes Dekker - Bas West 0-1. Eind-
stand 3½-4½. 
 
Nipt verlies senioren: ASV-10 stond voor de zware taak om 
De Toren-8 in toom te houden. Op zich al een lastig karwei 
maar nu nog eens extra omdat onze vrienden uit Zuid nog 
kampioenskansen hadden wanneer koploper Mook-2 in de 
fout zou gaan. Zij waren dus extra gemotiveerd. De score 
werd geopend via een regelmatige remise van Henk Kelder-
man. “Ik speelde er vanaf het begin op”, aldus Henk na af-
loop. Even leek hij in het middenspel een pion te verliezen 

maar hij had het goed bekeken. Het was slechts tijdelijk. In 
het resterende eindspel was weinig te beleven. In de andere 
partijen was het verloop nogal wisselend. Tamelijk regelma-
tig verloor Jan Zuidema. Hij verloor eerst een kwaliteit op f1 
toen hij dit even uit het oog was verloren. Tegenstander 
Peter Hamers liet er geen gras over groeien. Hij hield initia-
tief en gaf Jan geen kans. Toen onze ASV-er met zijn dame 
op b7 insloeg werd deze enkele zetten later ingesloten. On-
verwacht was de winst van Bob Hartogh Heijs. Zijn tegen-
stander kreeg alle kans om met een vrije a-pion op te rukken 
en verspeelde enkele goede mogelijkheden de partij te be-
slissen. Na ruil van stukken en dames bleef er een enkel 
toreneindspel over waarin Bob net even behendiger was. 
Toen de vijandelijke koning de vrijpion ging ondersteunen 
liep er een zwarte pion door. De torens werden geruild en 
plots stond Bob gewonnen daar de witte koning te ver was 
verwijderd van zijn pionnen en het eindspel daarmee verlo-
ren was. Jan Sanders was in allerijl opgetrommeld toen Hans 
Meijer door een miscommunicatie niet in de speelzaal ver-
scheen. Jan verspeelde in de opening een kwaliteit maar 
vocht zich sterk terug. Hij maakte de materiële achterstand 
ongedaan en hield het eindspel keurig remise. Gerrit Verbost 
offerde in het middenspel een stuk maar kreeg daar te weinig 
voor. Even leek het fout te gaan via de h-lijn maar via een 
schaakje kon hij het tij nog keren. Daardoor was de stelling 
nog zeker speelbaar. Een paardvork bracht hem op definitie-
ve materiële achterstand. Gerrit probeerde het nog wel maar 
het zat er niet meer in. Ook bij Hein van Vlerken ging het in 
de slotfase fout. Ook dat was niet nodig. Hij won in de ope-
ning een pion. Dit bleef lang in tact tot hij materiaal won. 
Later liet hij zich weer een kwaliteit afpikken. In de slotfase 
verloor hij een stuk. Een schaakje met de toren zou enkele 
zetten later nieuw materiaalverlies betekenen. Dit wachtte 
Hein niet meer af. Er was goed gestreden door onze senioren 
tegen een sterk team van De Toren dat door de 2e plaats 
vrijwel zeker ook zal promoveren naar de 3e klasse!! Mook-
2 gaf de eerste plaats niet meer uit handen. 
Gedetailleerde uitslag: Jan Sanders – Arie Schouten ½-½; 
Jan Zuidema – Peter Hamers 0-1; Bob Hartogh Heijs – 
Kees Spruijt 1-0; Henk Kelderman – Bettus aan ’t Goor ½-
½; Gerrit Verbost – Eric Roelofs 0-1; Hein van Vlerken – 
Juan van den Anker 0-1. Eindstand 2-4. 
 
Toernooi: Désiré Fassaert nam gedurende 7 donderdagavon-
den deel aan het 2e Experttoernooi in Beuningen dat werd 
georganiseerd door de plaatselijke vereniging S.V. Ko-
ningswaal. Het toernooi begon in oktober en elke maand 
werd er op een donderdagavond een ronde gespeeld (eigen-
lijk vergelijkbaar met het toernooi in Voorst). Zo werd op 3 
april jl. de slotronde gespeeld. Désiré stond bij het ingaan 
van de slotronde met 5 uit 6 gedeeld eerste met Gerrit Ger-
rits, voorzitter van Koningswaal. Het onderlinge duel moest 
de beslissing brengen. De partij ging geruime tijd gelijk op. 
Een aanval op de koningsvleugel van Désiré gaf uiteindelijk 
de doorslag. Toen de dreigingen voor Fassaert onhoudbaar 
werden, gaf hij op. De grote favoriet Jan Selten (rating 2183, 
winnaar in 2007) had een minder jaar. Hij verloor van Mar-
cel Lever en remiseerde tegen Mark Agterberg. Met een half 
punt achterstand werd hij tweede. Désiré zakte door zijn 
nederlaag in de slotronde naar een gedeelde 3e plaats met 5 
uit 7. Een score die door 4 spelers werd behaald waaronder 
ook door oud-ASV-er Henk van Kortenhof. 
 
Uitslagen interne competitie 26e ronde 10 april 2008):  
van Roosmalen – van Tol 1-0; Jonkman – Huizinga ½-½; 
Woestenburg – Knuiman 1-0; Fassaert – Weijsenfeld ½-½; 
Braam – R. Wille ½-½; Hogerhorst – R. van Belle 1-0; 
Kuiphof – Boonstra ½-½; Hajee – Au ½-½; Bentvelzen – 
Rood 1-0; van Buren – Sigmond ½-½; Eder – Lamboo 1-0; 
de Munnik – Veerman 1-0; B. Sanders – Koeweiden 0-1; 
van Eck – Zuidema 0-1; Ariëns – van :Pelt 1-0; J. Sanders – 
Singendonk 1-0; Hartogh –Heijs – Stibbe 1-0; Kelderman – 
Visser 1-0; van Vlerken – Verbost 0-1.  
Correctie 25e ronde Singendonk – B. Sanders 0-1 i.p.v. 1-0. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: Taal – de Freytas 1-0. 


