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47e jaargang no. 22       donderdag 5 juni 2008 
Oploswedstrijd: Weer eens een tweezet vorige week. 

Wit speelt en 
geeft mat in twee 
zetten. Het gaat 
hier om een com-
positie van Her-
manson in Pro-
blemas van 1982. 
Oplossing: 1. 
Lf6. 
 

Snelschaken: 
Vanavond gaan 
we snelschaken. 
Op het behalen 
van deze ASV-

titel azen de laatste weken al meerdere spelers. Het zal 
dus een spannende strijd gaan worden. Gerben Hen-
driks zal zijn titel van vorig seizoen zeker verdedigen. 
Mocht het snelschaken niets voor u zijn dan worden 
er natuurlijk ook andere groepen geformeerd waarbij 
u in een aangepast tempo ook een gezellige schaak-
avond kunt beleven! 
 
Nog 4 clubavonden: Met het snelschaken van van-
avond zijn we de laatste schaakmaand van dit seizoen 
ingegaan. Er volgen nog 2 partijen (op 12 en 19 juni) 
voor de interne competitie, waarbij tevens de finale 
van de bekercompetitie tussen Otto Wilgenhof en 
Richard van der Wel nog zal worden gespeeld. Op 26 
juni sluiten we het seizoen af met de 2e speelavond 
van het Fischer Random Chess. Op die slotavond 
verschijnt er ook nog een ASV-Nieuws. En dat is dus 
zeker een reden om de slotavond mee te maken! Dan 
moeten we helaas een lange tijd verstoken blijven van 
clubavonden want we kunnen pas op 4 september 
weer terecht in het Scoutinggebouw. Dit heeft te ma-
ken met de zomerkampen die in de maanden juli en 
augustus in dit gebouw worden gehouden. 
 
ASV-4 vierde in strijd om OSBO-cup: ASV-4 had het 
voor de tweede achtereenvolgende keer voor elkaar 
gekregen om de finaledag te bereiken. Met veel wind 
mee, dat wel. Het geluk bleek op de finaledag opge-
bruikt. Niet dat het ASV-4 extreem tegenzat, maar dat 
kleine beetje geluk dat je als zwakste halve finalist 
moet hebben om een wedstrijd te winnen ontbrak. In 
de loting voor de halve finale werd ASV-4 gekoppeld 
aan Bennekom, terwijl Wageningen-2 en PSV/DoDo 
de degens moesten kruisen. ASV-4 kwam al snel op 
achterstand. Siert Huizinga had tegen de sterke Hotze 
Hofstra met een pionoffer de verwikkelingen gezocht. 
Onze routinier kwam echter van een koude kermis 
thuis en zag zo zijn 100%-score verdwijnen. Erik 
Wille zorgde voor de gelijkmaker. In zijn aanvalspar-
tij klopte het nu eens allemaal wel. Een gemeen pion-
zetje besliste tenslotte de partij. Even leek er toen 
kans op 2-2. Gerben Hendriks had zich namelijk tegen 
Teunis Bunt los weten te werken, terwijl Anne Paul 
Taal juist steeds iets meer in de problemen kwam. 
Beide ASV-ers hadden echter gebrek aan tijd. Bij 
Anne Paul Taal was niet alleen de tijd een probleem. 
Een vrijpion liep door en die bracht Bennekom weer 
op voorsprong. Onmiddellijk kreeg Gerben Hendriks, 

die verzuimd had zijn mogelijkheden optimaal te benutten, een 
remiseaanbod. Met nog luttele seconden op de klok kon hij dat niet 
weigeren. Zo was ASV-4 door een 1½-2½ nederlaag veroordeeld 
tot de wedstrijd om de 3e en 4e plaats. Bennekom ging naar de fina-
le waarin het op streekgenoot Wageningen-2 stuitte. De Wagenin-
gers versloegen PSV/DoDo met 3-1. 
Gedetailleerde uitslag ½-finale Bennekom–ASV-4: Hotze Hofstra 
– Siert Huizinga 1-0; Teunis Bunt – Gerben Hendriks ½-½; Mar-
tijn Pauw – Erik Wille 0-1 Chris van Oosterwijk – Anne Paul 
Taal 1-0. Eindstand 2½-1½. 
Na een prima lunch in het Grand-café van het Lorentz ging het duel 
’s-middags tegen de Puttenaren van start. Erik Wille tastte al vroeg 
in de opening mis. Hij gooide nog wel vele schwindlepogingen in 
de strijd, maar Ewoud ’t Jong gaf geen krimp. Ook bij Gerben 
Hendriks ging het mis. Andries Mellema snoerde de stukken van 
Gerben in en uiteindelijk was een kwaliteitsoffer beslissend. Anne 
Paul Taal bracht ASV-4 nog even terug in de wedstrijd. In een 
gelijkopgaand duel weigerde Olger van Dijk remise. In een lastig 
toreneindspel speelde Van Dijk zijn vrijpion te ver op, waarna 
Anne Paul Taal de pion won en met de verste vrijpion won. Siert 
Huizinga kreeg ditmaal aan het vierde bord de sterkste tegenstander 
tegenover zich. Het speelde tegen Rody Straat een prima partij. De 
Puttenaar beschikte echter over de langste adem. Een 3-1 nederlaag 
was ons deel. Jammer, maar het was weer een leuke schaakdag en 
daar wil je als team toch niet ontbreken!! 
Gedetailleerde uitslag 3e/4e plaats PSV DoDo – ASV-4: Ewoud ‘t 
Jong – Erik Wille 1-0; Andries Mellema – Gerben Hendriks 1-0; 
Olger van Dijk – Anne Paul Taal 0-1; Rody Straat – Siert Hui-
zinga 1-0. Eindstand 3-1. 
Bennekom won de finale nipt van Wageningen-2. Na een enerve-
rende strijd trok Bennekom met 2½-1½ aan het langste eind. OS-
BO-cupleider Sibbele Bonthuis was vanuit Meppel naar Arnhem 
gekomen om de verdiende winnaar in het zonnetje te zetten. In zijn 
toespraak meldde de OSBO-bestuurder dat de OSBO-cupfinaledag 
ook de komende twee seizoenen bij ASV gespeeld zal worden. Een 
goede zaak voor ASV!    Erik Wille 
 
ASV-vierkampentoernooi: Het zit er weer op. We kunnen terugkij-
ken op een prima verlopen vierkampentoernooi dat afgelopen vrij-
dag en zaterdag in het Lorentz werd gehouden. Deze derde versie 
trok uiteindelijk 46 schakers. Minder inderdaad dan vorig jaar toen 
we op 58 schakers eindigden. Natuurlijk hadden we de stijgende 
lijn graag door willen zetten maar dat zat er dit keer niet in. Jammer 
was natuurlijk dat er nauwelijks clubgenoten meespeelden van de 
deelnemende teams aan de finaledag van de OSBO-cup. Terwijl het 
juist mooi is om zelf te spelen en daarbij je clubgenoten te steunen 
in zo’n finale. Het is niet anders. De aanwezige schakers maakten 
er in ieder geval een gezellige happening van. In de diverse vier-
kampen werd hard geknokt om de punten. ASV en De Toren na-
men, zoals verwacht, verreweg het grootste deel van het deelne-
mersaantal voor hun rekening. Er was natuurlijk ook veel jeugd 
(met name van De Toren) waarbij bij de indeling zoveel mogelijk 
werd getracht een goede mix te vormen tussen jong en oud, niet 
teveel spelers van 1 club bij elkaar en niet te grote verschillen in 
Elo. Omdat een speler uitviel en invaller Léon van Tol meteen de 
sterkste deelnemer werd, kon de conceptindeling dus in de prullen-
bak en moest dit in een klein kwartiertje opnieuw gebeuren. Een 
hele opgave dus waar Erik Wille en Barth Plomp goed in zijn ge-
slaagd. In groep A waren de routiniers Léon van Tol en Guust 
Homs de jeugdspelers Nick Beijerinck (De Toren) en Tijmen 
Kampman (Veenendaal) vrij eenvoudig de baas. En als er een 
schoonheidsprijs was geweest dan zou de partij van Léon tegen 
Tijmen uit de 1e ronde hier zeker voor in aanmerking komen. Met 
2½ uit 3 deelden Guust en Léon de eerste plaats. Groep B werd 



gewonnen door Fokke Jonkman met 3 uit 3. Zeker in 
de 3e partij tegen Noud Lentjes (De Toren) zat het 
flink mee. Martin Weijsenfeld moest in deze groep al 
ervaren hoe sterk de jeugd is. Maar hij was niet de 
enige. Met slechts ½ uit 3 werd Martin 4e in zijn 
groep. In groep C won Toon Janssen (S.V. Zevenaar) 
met 2½ uit 3. In deze groep verder geen clubgenoten. 
Deze vinden we wel weer terug in groep D. De ASV-
ers Nico Schoenmakers en Robert Naasz eindigden 
hier op een gedeelde 2e plaats achter groepswinnaar 
Jan van Dorp, ook al zo’n sterke jeugdspeler van De 
Toren. Zijn clubgenoot Steven Glasbeek bleef hierbij 
niet achter. Hij won namelijk groep E met 2½ uit 3. 
Ruud Verhoef eindigde met 2 punten op een 2e plaats. 
Jan Groen, die voor de meest aanvallende partijen 
zorgde, zag dit niet beloond. Hij bleef puntloos. Zeker 
de partij op vrijdagavond tegen Ruud Verhoef was 
smullen. Groep F werd gewonnen door Mees van 
Osch met 2½ punt. Hij was daarmee de derde speler 
van de Toren-jeugd die zijn groep won. ASV-er Mar-
co Braam was niet te verslaan dit weekend In groep G 
bleek hij met 3 uit 3 oppermachtig. Hij won daarmee 
zijn zo vurig gewenste eenvoudige koffiezetapparaat 
want de kosten van zijn Nespresso-apparaat thuis 
rezen intussen flink de pan uit. Henk Kuiphof bleef op 
een half punt steken. Ook Zekria Amani was net als 
Marco niet te verslaan. Zekria won al zijn partijen in 
groep H. Klasse! Misschien wel het meest impone-
rend dit weekend was de wijze waarop Mahsa Bital-
zadeh haar tegenstanders versloeg. Het getuigde van 
grote klasse! Deze in Kesteren woonachtige speelster 
(en dat is bepaald niet het enige schaaktalent in deze 
plaats) van De Toren versloeg onze clubgenoten Hen-
drik van Buren en Ignace Rood met ogenschijnlijk 
speels gemak. Hendrik was zeer onder de indruk van 
haar schaakkracht. Ook de anekdote over haar partij 
tegen Ignace mag hier niet ontbreken. Uw EP-
redacteur zat even op zijn gemak in de hal van het 
Lorentz toen zij zuchtend kwam aanlopen. “Wat is 
er”, vroeg ik belangstellend. “Die meneer die denkt zo 
lang”, antwoordde ze, om hier klip en klaar aan toe te 
voegen “en ook nog eens over hele domme zetten”. 
Het mag duidelijk zijn dat dit als muziek in de oren 
klonk van uw EP-redacteur. De pas 11-jarige Masha 
liet zo op niet mis te verstane wijze blijken hoe zij 
over de schaakkunst van Ignace dacht. Desondanks 
werd Ignace met 1½ punt tweede. Hendrik van Buren 
werd laatste met ½ punt. Groep J was een groep van 
zes spelers die drie ronden Zwitsers speelde. Raimond 
Vastenhout van De Toren won overtuigend met 2½ 
punt. Frans Veerman werd met 1½ punt gedeeld der-
de. Herman de Munnik bleef op één punt steken, maar 
had zeker meer verdiend. Zo verloor hij de eerste 
ronde ongelukkig. In een gelijke stelling verspeelde 
hij zijn dame na een laatste truc van zijn tegenstander. 
De voorzitter van De Toren, Peter Hamers, bleef in 
het goede spoor van zijn jeugdspelers. Hij deelde in 
groep K de eerste plaats met 2 uit 3. Onze veteraan 
Henk Kelderman eindigde in deze groep op een half 
punt. Het deelnemen deed hij echter nog met veel 
plezier! We gaan na deze uitgave ook volgend jaar 
zeker door met het Vierkampentoernooi. En dan, 
zoals gezegd, opnieuw tegelijk met de finaledag van 
de OSBO-cup. 
 
Seizoenoverzicht ASV-9: De spelers van het oude 
ASV-8 van het vorige seizoen werden getrakteerd met 
het feit dat het voor dit seizoen ASV-9 was geworden. 
In plaats van in de 3 klasse zou het team dit jaar in de 
4e klasse van de OSBO gaan uitkomen. Dit was voor 
de meeste teamleden toch wel even slikken maar de 
teamleider kon de gemoederen bedaren door te stellen 
dat we dan maar moesten meedoen om de promotie-
plaatsen en dat hebben we geweten. ASV-9 heeft ver 
onder haar kunnen gepresteerd en wist alleen tegen de 
promovendi een goede score neer te zetten en haar 
ware kracht te tonen. Verder heeft ASV-9 de haar 
toebedachte favorietenrol geen moment kunnen 
waarmaken en eindige op een schamele 5e  plaats met 

slechts zes punten. De slechtste score wist teamleider Bert Sigmond 
te behalen door slechts drie punten uit zeven  te behalen hetgeen 
minder was dan vorige jaar een klasse hoger. Zijn spelpeil was zeer 
naar behoren  maar het ontbrak hem dit seizoen aan doortastend-
heid en diverse partijen werden geheel onnodig verloren in een 
goede stelling die hij in een zet wist te verprutsen. Hiermee is al 
voor een aanzienlijk deel de geringe totaalscore verklaard maar 
Bert houdt de moed voor een nieuw seizoen erin onder het motto 
“slechter dan dit kan niet “. Ook Ko Kooman wist niet meer dan 
een 50% score te behalen (3 uit 6) en wist alleen tegen de betere 
tegenstanders een goede score te behalen. De 4e klasse is dan ook 
niet het gewenste podium voor hem om te schitteren. Theo Koe-
weiden wist 3½ punt uit zes partijen te behalen en bij Theo heb ik 
het hele seizoen toch het gevoel gehad dat de nodige spirit er niet 
helemaal aanwezig was. Volgend seizoen gaat het vast beter Theo. 
Herman de Munnik behaalde en zeer behoorlijke score (4½ uit 7) 
ondanks het feit dat hij een paar partijen op een zeer ongelukkige 
manier verloor, Herman weet zich echter altijd mentaal weer op te 
peppen en dat verdient bewondering. John Bijlsma behaalde 
evenals Herman 4½ uit 7 maar was een paar keer veel te vriendelijk 
voor zijn tegenspeler en dat is jammer want hij had een monster-
score kunnen behalen. Onze Jans Askes moest helaas halverwege 
het seizoen afhaken daar hij te weinig tijd had voor het edele spel 
en dat was een forse aderlating want Jans is een zeer beminnelijk 
mens. Ik hoop dat hij in de toekomst toch weer zal terugkeren op 
het ASV nest. Tobias van Leeuwen was zo vriendelijk, dankzij 
bemiddeling van onze voorzitter, om de opengevallen plaats van 
Jans de rest van het seizoen op te vullen en behaalde een 50% sco-
re. Tobias ontbeerde het ook aan spelritme door zijn talloze neven-
activiteiten hetgeen heel normaal is op zijn leeftijd. Ik ben ervan 
overtuigd dat, als hij zich louter op de schaaksport zou richten, hij 
het ver zou kunnen schoppen want hij beschikt over genoeg talent 
en creativiteit. Ondanks een op sportief gebied teleurstellend sei-
zoen, klikte het prima tussen de teamleden en dat is ook een groot 
goed.     Bert Sigmond 

 
Veenendaal: Ruud Verhoef kende in het Open Veense, zoals u in 
de vorige EP kon lezen, met ½ uit 2 een weinig gelukkig start. In de 
1e partij trof hij een jeugdspeler die heel goed partij gaf. Ook in het 
eindspel was hij verrassend behendig. Ruud probeerde het wel 
maar toen zijn opponent voor de 2e keer remise aanbood accepteer-
de Ruud dit aangezien hij zonder grote risico's geen winstpoging 
kon ondernemen in een pion/toren eindspel. De 2e partij staat op de 
website van Veenendaal. Ruud miste daarin net de scherpte. Hij 
kwam wel goed uit de opening maar deed enkele passieve zetten 
waardoor het initiatief bij de tegenstander kwam te liggen. Deze 
partij ging vervolgens verloren. De 3e ronde in dit toernooi was een 
taaie pot, waarin hij met zwart een voordeel uitbouwde tot een 
overwinning in het verre eindspel. Zijn opponent offerde in het 
middenspel een paard voor 2 pionnen. Deze verkreeg hiermee initi-
atief, maar door secuur spel wist Ruud een vijandelijke pionnen-
doorbraak op de damevleugel te pareren. Ruud staat met 1½ uit 3 
weer op 50% en hoopt nu weer zijn normale niveau te kunnen ha-
len. We blijven hem natuurlijk volgen. 
 
Uitslagen interne competitie 31e ronde (29 mei 2008): 
R. Wille – Schleipfenbuaer ½-½; Sloots – Fassaert ½-½; Braam – 
de Freytas 0-1; Hogerhorst – Au 0-1; Manschot – van Belle 1-0; 
Vermeer – Koeweiden 0-1; van Maanen – Zuidema 1-0; Kooman – 
Peters 1-0; J. Sanders – Ariëns 0-1; de Kok – Visser 1-0; Kelder-
man – Singendonk 1-0; van Vlerken – Diekema 1-0. 

ASV 9             1 2  3 4 5 6  7 Score KNSB TPR  W-We
Jans Askes        0 0  - 0 - -  - 0-3   1579 1251 -1,5 
Bert Sigmond      ½ 0  1 ½ 0 0  1 3-7   1550 1540 -0,7 
Ko Kooman         1 -  0 1 0 1  0 3-6   1541 1515 -0,7 
Theo Koeweiden    1 ½  1 0 0 -  1 3½-6  1528 1588 +0,5 
Herman de Munnik  0 ½  1 1 1 0  1 4½-7  1517 1592 +0,3 
John Bijlsma      ½ 1  0 0 1 1  1 4½-7  1481 1540 +0,2 
Invallers: 
Tobias v. Leeuwen - -  1 - 0 0  1 2-4        1601 
Ton van Eck       - -  - - - 1  - 1-1        1700 
NO(niet opgekomen)- 0r - - - -  - 0-1 
De 7 wedstrijden op een rij: Eindstand OSBO 4e klasse E:
1 ASV-9 – Millingen 3-3      1 SMB-7         13 30½ K 
2 Koningswaal-2 – ASV-9 4-2  2 Millingen     11 26½ P 
3 ASV-9 – WDC-3 4-2          3 Het Kasteel-4  9 26 
4 Het Kasteel-4–ASV-9 3½-2½  4 Elster Toren-3 9 21 
5 ASV-9 – Elster Toren-3 2-4 5 ASV-9          6 21½ 
6 SMB-7 - ASV-9 3-3          6 Koningswaal-2  4 18 
7 ASV-9 – Variant-2 5-1      7 WDC-3          4 16 
                            8 Variant-2      0  7½


