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47e jaargang no. 2      donderdag 10 januari 2008 
Oploswedstrijd: We willen het nieuwe jaar allemaal goed 
beginnen. ASV zal dit zeker niet in de weg staan. Daarom 
starten we 2008 met een makkie. Zwart aan zet weet deze 
stand te winnen. De stelling is uit de partij Markosian-Osnos 

gespeeld in 1973 in 
Tbilisi. Oplossing: 
1....Lf4. Dit dreigt 
mat via ...2. Lf1. Wit 
kan dit laatste veld 
afdekken via Ph2 of 
Pe3. Alleen de eerste 
mogelijkheid is seri-
eus. 2.Ph2, Lxh2 3. 
Kxh2, f2 4.b7 f1D 5. 
b8D Df2+ 6. Kh3 
Lf1 mat. 
 
TV: Morgenavond 
kunt u Gary Kasparov 
zien in het program-

ma Wintergasten van de VPRO op Nederland-2 om 20.25 
uur. In dit programma zal de schaker en politicus praten over 
zijn sport, de politiek, over hoezeer het leven op schaken 
lijkt, maar vooral ook over zijn favoriete film- en televisie-
fragmenten. Zaterdag 19 januari om 13.40 uur wordt het 
programma herhaald. 
 
Training: A.s. maandag start de cursus van Hendrik van 
Buren en Harm Steenhuis voor huisschakers en clubschakers 
tot een Elo van 1450. Om u een idee te geven wat er behan-
deld wordt hierbij een korte toelichting. Iedere les bestaat uit 
drie onderdelen. Elke keer wordt een stelling op het schaak-
bord gezet, die de cursisten met elkaar gaan (uit)spelen. 
Aansluitend worden met de groep de bijzonderheden van de 
stand besproken. Verder worden elke les twee thema's be-
handeld. Dit zijn altijd twee onderwerpen uit een breder 
scala van vier: opening, middenspel, eindspel en tactische 
motieven. Het lesprogramma bestaat uit: 
1. Basisbeginselen van de opening - pionneneindspel  
2. Koning in het midden - toreneindspel  
3. Tactische motieven - promoveren  
4. Wolga gambiet - paardsprong  
5. Open lijnen - verzwakte koningsstelling  
6. Minderheidsaanval - Catalaans  
Gedurende de cursus ontvangt de cursist elke dag per mail 
een diagram waaraan een vraag is gekoppeld. De opgave 
staat uiteraard in verband met de lesstof van die week. Meer 
info over deze cursus, die op 6 maandagavonden zal worden 
gegeven kunt u verkrijgen bij Nico Schoenmakers. 
 
Olympustoernooi: Het was zaterdag jl. weer een echt schaak-
feest in het Olympuscollege waar De Toren voor een gewel-
dig toernooi zorgde. Een mooiere start van het schaakjaar 
kun je haast niet bedenken. De deelname was grandioos. De 
teller bleef staan op 222. Weliswaar een fractie minder dan 
vorig jaar maar toch is een toernooi van meer dan 200 scha-
kers een immens aantal. De organisatie verliep vlekkeloos. 
Geen lange pauzes tussen de ronden, een snelle indeling, 
live-weergave van 5 partijen aan de topborden en een prima 
catering. Ook ASV was massaal aanwezig. Maar liefst 29 
clubgenoten waren op dit toernooi afgekomen. Daarvan 

vielen er twee in de prij-
zen te weten Remco de 
Leeuw in de Olympus-
groep en Albert Marks in 
de 1e klasse. Remco speel-
de een uitstekend toernooi 
in de Olympusgroep. In 
deze hoofdgroep speelden 
vijf grootmeesters en een 
handvol meesters. Daar-
van was Arnhemmer Jan 
Timman natuurlijk de 
grote publiekstrekker. Na 
7 ronden was niet hij maar 
Daniël Fridman, die voor 
HMC Calder uit Den 
Bosch uitkomt, de winnaar 
met 6 uit 7. Remco moest 
in de openingsronde nog 
wel zijn meerdere erken-
nen in Nederlands dames-
kampioene Peng maar 
scoorde daarna 5 punten. 
In de 2e ronde won hij van 
clubgenoot Gonzalo Tan-
garife. Opvallend was dat 
dit op eenzelfde wijze 
gebeurde zoals hij dat zelf 
een ronde eerder tegen 
Peng had ervaren. Uitein-
delijk eindigde hij met 5 
uit 7 op een uitstekende 
gedeelde 4e plaats samen 

met onder meer Timman en Peng. Men kan in een slechter 
gezelschap schakers verkeren nietwaar?! Een opvallend 
moment deed zich nog voor in de 6e ronde toen Remco in 
een totaal gewonnen stelling een onreglementaire zet deed. 
Hij liet een pion tot paard promoveren (een dame of toren 
was pat geweest) maar verzuimde hierbij de pion van het 
bord te halen. Zijn tegenstander had hierbij zelfs winst kun-
nen claimen. Sportief zou dit al helemaal niet zijn geweest 
en kennelijk wist deze man de regels ook niet. De partij 
eindigde nu in remise. Wouter van Rijn eindigde met 4 pun-
ten verdienstelijk in de subtop. Hij wist Peng een halfje af te 
snoepen. Met zoveel ASV-ers heb je ook altijd een flink 
aantal onderlinge duels. Altijd aardig dus om de krachtsver-
houdingen eens te bekijken. De winst van Remco op Gonza-
lo noemde ik al. Peter Boel, de derde speler van ASV-1 in 
deze groep verloor van Paul de Freytas maar won een ronde 
later van Ruud Wille. Peter eindigde net onder de midden-
moot met 3 punten. In het groepje ASV-ers dat 2½ punt 
behaalde troffen Paul de Freytas en Anne Paul Taal beiden 
een IM. Zo ontmoette Paul in de slotronde nog IM Cekro 
terwijl ook Anne Paul in de persoon van Kabatianski een IM 
moest bestrijden. Anne Paul won verder van Jan Knuiman en 
speelde remise tegen Gonzalo. Laatstgenoemde trof maar 
liefst drie clubgenoten. Alleen tegen Jan Knuiman wist hij te 
winnen. 1½ uit 3 dus tegen ASV-ers. Voor de andere ASV-
ers in deze groep was het vooral wonden likken na afloop. 
Martin boekte zijn enige volle winstpunt tegen Ruud, terwijl 
Jan Knuiman dit juist weer deed tegen Martin. In de 1e klas-

Resultaten ASV-ers
in Olympustoernooi: 

Olympusgroep (52 deelnemers): 
4-10 Remco de Leeuw 5 
15-24 Wouter van Rijn 4 
31-38 Peter Boel 3 
40-45 Paul de Freytas 2½ 
 Anne Paul Taal 2½ 
 Gonzalo Tangarife 2½ 
 Paul Schoenmakers 2½ 
50 Martin Weijsenfeld 1½ 
51-52 Jan Knuiman 1 
 Ruud Wille 1 
1e klasse (67 deelnemers): 
3-5 Albert Marks 5½ 
20-30 Robert Verkruissen 4 
 Koen Maassen v.d. B 4 
38-50 Hedser Dijkstra  3 
 Jacques Boonstra 3 
51-58 Henk Kuiphof 2½ 
 Marco Braam 2½ 
2e klasse ( 66 deelnemers): 
11-20 Frans Veerman 4½ 
 Theo Koeweiden 4½ 
 Ton van Eck 4½ 
31-38 Horst Eder 3½ 
 John Bijlsma 3½ 
39-50 Ko Kooman 3 
58-61 Herman de Munnik 2 
Jeugdgroep (37 deelnemers): 
12-18 Kasper Bredius 4 
 Franka van Betuw 4 
28-30 Rik van Betuw 2½ 
31-36 Aly Asad Najak 2 

Tom van Bakel 2



se deed Albert Marks van zich spreken met een gedeeld 3e 
plaats met 5½ uit 7. Hiervan kwamen 1½ punt van clubgeno-
ten. Hij versloeg Hedser Dijkstra en speelde remise tegen 
Koen Maassen van den Brink. Deze bleef goed bij tot 3½ uit 
5, waaronder een remise in de 1e ronde tegen Henk Kuiphof, 
maar in de laatste 2 ronden kon hij er maar een halfje aan 
toevoegen. Robert Verkruissen startte zelfs met 4 uit 5 maar 
verloor de laatste 2 ronden. De overige ASV-ers in deze 
groep bleven onder de 50%. Jacques Boonstra versloeg Mar-
co Braam. Henk Kuiphof stapte vredelievend het nieuwe jaar 
in met 3 remises in dit toernooi. Van de ASV-ers in de 2e 
klasse was de prestatie van Ton van Eck misschien wel het 
meest opvallend. Met winstpartijen op Ko Kooman en Her-
man de Munnik eindigde hij met Frans Veerman en Theo 
Koeweiden op 4½ punt. Ook intern doet Ton al van zich 
spreken in de korte tijd dat hij lid is van ASV. Zo heeft hij in 
de interne competitie momenteel de hoogste Elo-stijging. 
Frans en Theo zijn een vaste waarde in deze klasse. Helaas 
konden zij geen rol spelen in de verdeling van de prijzen. 
Ook hier nog een clubduel waarbij Theo won van Horst 
Eder. Ko Kooman en Herman de Munnik waren niet zo te 
spreken over hun prestaties. Ko kwam nog op 3 punten mede 
dankzij een overwinning op Herman in de laatste ronde. 
Verheugend was ook de deelname van 5 schakers van de 
ASV-jeugd, die begeleid werden door André de Groot. Door 
de actieve rol van onze jeugdbegeleiding kunnen onze 
jeugdspelers ook ruiken aan het spelen van een groot toer-
nooi en dat is belangrijk voor onze toekomst. Dat Kasper 
Bredius het in deze groep niet slecht zou doen zat er mis-
schien nog wel in. Hij speelt immers al wat langer. Maar de 
bijna 9-jarige Franka van Betuw deed het uitstekend. Zij liet 
haar ruim 2 jaar oudere broer Rik achter zich. Ook hier een 
paar onderlinge duels. Kasper won hierbij van Aly en Rik. 
Voor wie alle resultaten nog eens wil bekijken verwijs ik 
naar de site van De Toren. Het was een prachtig toernooi. 
Volgend jaar weer de eerste zaterdag in het nieuwe jaar. 
Alvast noteren dus!! 
 
Externe competitie: In de vorige EP heb ik in het kort een 
tussenbalans gegeven van onze zaterdagteams. Deze teams 
laten we verder voorlopig even rusten want zij genieten van 
een welverdiende winterstop. Pas op 9 februari staat de vol-
gende ronde voor deze teams op het programma. In deze EP 
dus aandacht voor de teams ASV-5 t/m ASV-11. Zij hebben 
er inmiddels 3 ronden opzitten. Teveel conclusies moeten er 
nog niet aan worden gehecht want er is nog een lange weg te 
gaan. Maar in sommige gevallen is de eerste klap een daal-
der waard. Dat geldt bv. voor ASV-7 dat de leiding heeft 
genomen na de winst op Dodewaard. In de volgende ronde 
wacht naaste belager DeToren-6. Deze wedstrijd is een week 
verschoven naar maandag 21 januari. Eén partij hiervan 
wordt 3 dagen eerder vooruit gespeeld. Maar ook ASV-6 en 
ASV-8 hebben met een punt achterstand de koploper nog 
goed in het vizier. Helaas verloor ons achtste uitgerekend 
van Doesborgh-1 zodat men op misstappen van dit team 
moet wachten. Ons zesde team krijgt de top nog als tegen-
standers. Het gepromoveerde ASV-5 doet het prima in de 1e 
klasse maar moest zijn meerdere wel erkennen in het sterke 
SMB-3. Voor ASV-9 is nog slechts een rol als middenmoter 
weggelegd. De senioren van ASV-10 hebben hun routine 
nog niet in punten kunnen omzetten en voor enkele spelers 
in ASV-11 is het spelen van externe vooral een nieuwe erva-
ring. Een leerjaar dus maar dat zal zeker nog de nodige re-
sultaten opleveren! Wat brengt ons dan de 4e ronde die vanaf 
volgende week op het programma staat. ASV-11 is ook het 
eerste team dat in 2008 de competitie vervolgt. A.s. dinsdag 
15 januari gaat de reis naar Terborg voor de wedstrijd tegen 
Kameleon-2. Volgende week donderdag 17 januari spelen 
ASV-6 en ASV-8 thuis tegen respectievelijk Zevenaar-2 en 
Zevenaar-4. Dat zijn dan ook wedstrijden die gewonnen 
moeten worden als men in het spoor van de koplopers wil 
blijven. Maar de bal is rond om maar eens een spreuk uit de 
kast te halen. Dus eerst maar eens zien te winnen en dan 
kijken we wel verder! ASV-5 gaat diezelfde avond naar 
Veenendaal waar hun een bijzonder sterk tweede team van 
deze vereniging wacht. Dat zal dus zeker een lastig avondje 

worden! Op vrijdag 18 januari gaat ASV-9 op bezoek naar 
Wijchen. Nee, niet voor de juiste postcode maar voor de 
wedstrijd tegen Het Kasteel-4. In de tweede speelweek 
speelt, zoals gezegd eerst op maandag 21 januari ASV-7 uit 
bij De Toren-6 en op donderdag 24 januari sluit ASV-10 de 
rij met de thuiswedstrijd tegen Dodewaard-3. Ik wens alle 
teams een succesvol vervolg van de competitie. We blijven 
jullie met belangstelling volgen. 
 
Uitslagen/standen 3e ronde OSBO-competitie 1e–4e klasse: 

OSBO 1e klasse A: Ede-1 – Bennekom-2 6-2; SMB-4 - 
Veenendaal-2 2½-5½; ASV-5 - De Toren 2 j 5-3; Schaak-
stad-5 – SMB-3 2-6. 
OSBO 2e klasse C: Pallas-2 – Voorst-2 6-2; Ugchelen – 
ASV-6 1½-6½; Zevenaar-2 – WDC-1 4-4; Zutphen-2 - Wa-
geningen-4 5-3 
OSBO 3e klasse F: OPC - Bennekom-4 3-3; De Cirkel-2 j - 
De Toren-6 2-4; ASV-7 - Dodewaard 4-2; PION-4 - Elster 
Toren-2 1½-4½. 
OSBO 3e klasse H: Kameleon – Doesborgh-1 2½-3½; 
Wisch – ASV-8 1½-4½; Zevenaar-4 – Rokade-2 0-6; 
Doetinchem-2 - Gendringen 5-1. 
OSBO 4e klasse E: Variant-2 - Elster Toren-3 2-4; SMB-7 - 
Het Kasteel-4 4-2; ASV-9 – WDC-3 4-2; Millingen – Ko-
ningswaal-2 4½-1½;  
OSBO 4e klasse F: Ede-3 – Mook-2 2½-3½; UVS-5 - De 
Toren-8 ½-5½; Sleutelzet – ASV-10 5½-½; Dodewaard-3 – 
SMB-8 2½-3½. 
OSBO 4e klasse D: Theothorne-2 - De Toren-9 j ½-5½; 
Rheden – Kameleon-2 3-3; ASV-11 – Pallas-5 2-4; Doetin-
chem-3 – Doesborgh-2 2-4. 
 
Uitslagen interne competitie 15e ronde (3 januari 2008):  
van Roosmalen – Jonkman 0-1; Schleipfenbauer – Tangarife 
1-0; Hendriks – R. Wille 1-0; Gerlich – de Freytas ½-½; 
Taal – Knuiman ½-½; Verkooijen – Hartman 1-0; Hoger-
horst – Weijsenfeld 0-1; Vermeer – Maassen van den Brink 
0-1; Marks – Dijkstra 0-1; N. Schoenmakers – Wiggerts 1-0; 
Hajee – van Buren 0-1; Rood – Boom ½-½; Manschot – 
Amani ½-½; van Eck – Kooman 1-0; Kelderman – Zuidema 
0-1; van Vlerken – de Munnik 0-1; Visser – Stibbe ½-½. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Verhoef – Boonstra 1-0; 
van der Krogt – Veerman 0-1; de Kok – Eder 1-0; Woesten-
burg – Hogerhorst 0-1. 

OSBO 1e klasse A: OSBO 2e klasse C:
1 SMB-3 6  15½ 1 Zutphen-2 6  14 
2 Veenendaal-2 5  16½ 2 WDC-1 5  17 
3 Ede-1 4  14 3 ASV-6 5  16½ 
4 ASV-5 4  13 4 Pallas-2 3  13½ 
5 De Toren 2 j 3  14½ 5 Wageningen-4 3  12½ 
6 Schaakstad-5 1  9½ 6 Zevenaar-2 2  11½ 
7 Bennekom-2 1  7 7 Voorst-2 0  6 
8 SMB-4 0  6 8 Ugchelen 0  5 
OSBO 3e klasse F:  OSBO 3e klasse H: 
1 ASV-7 6  13½ 1 Doesborgh-1 5  11 
2 De Toren-6 5  11½ 2 Doetinchem-2 4  13½ 
3 Elster Toren-2 4  11 3 ASV-8 4  10½ 
4 Dodewaard 4  10½ 4 Gendringen 4  10 
5 OPC 2  8½ 5 Rokade-2 3  10½ 
6 PION-4 2  6 6 Kameleon 2  7½ 
7 Bennekom-4 1  7 7 Wisch 2  7½ 
8 De Cirkel 2 j 0  4 8 Zevenaar-4 0  1½ 
OSBO 4e klasse E:  OSBO 4e klasse F: 
1 SMB-7 6  13 1 De Sleutelzet 6  16 
2 Millingen 5  13 2 Mook-2 6  11 
3 Elster Toren-3 5  11½ 3 De Toren-8 4  11½ 
4 Het Kasteel-4 3  11 4 UVS-5 3  7½ 
5 ASV-9 3  9 5 Dodewaard-3 2  8 
6 Koningswaal-2 2  8 6 SMB-8 2  6 
7 WDC-3 0  4 7 ASV-10 1  6 
8 Variant-2 0  2½ 8 Ede-3 0  6 

OSBO 4e klasse D: 
1 De Toren-9 j 6  14 5 Pallas-5 2  6½ * 
2 Doesborgh-2 6  13 6 Doetinchem-3 1  7 
3 Kameleon-2 3  7½ 7 Theothorne-2 1  6 
4 ASV-11 2  8½ 8 Rheden 1  3½ * 
*Wedstrijd minder gespeeld


