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47e jaargang no. 3      donderdag 17 januari 2008 
Oploswedstrijd: De partij Mamutov - Dorfman werd ergens 

in de USSR gespeeld 
in 1973. Een leerzame 
opgave, ook al is het 
goed te doen om de 
winstweg van zwart te 
vinden. Zwart speelt 
en wint. Oplossing: 
1...Lb6xd4 2. c3xd4, 
Ke6-f5. Nu moet 
zwart op de dame-
vleugel precies het-
zelfde doen als wit. 
Op de koningsvleugel 
heeft zwart een tempo 

meer. Het pad Kf5-g4-h3 komt dus altijd vrij. Van hieruit of 
vanaf h2 gaat pion g3 verloren en vervolgens de partij. 
 
Nieuw gezicht: Johan Cretu uit Roemenië bezocht onze 
clubavond vorige week. Lid zal hij echter niet worden. Hij 
verblijft deze maand in Nederland en wilde ook graag een 
paar keer schaken. Zo nam hij vorige week ook deel aan het 
Olympustoernooi van De Toren. In de 1e klasse scoorde hij 
daarbij 3 uit 7. 
 
Jaarvergadering: Vanavond zijn de stukken beschikbaar voor 
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die op donder-
dag 31 januari a.s. zal plaatsvinden. In veel gevallen zullen 
de stukken per e-mail aan de leden worden verzonden. Aan 
degenen die hier niet over beschikken wordt het natuurlijk 
uitgereikt dan wel per post toegezonden. Mocht u het niet 
hebben ontvangen laat het uw secretaris dan even weten. 
 
ASV-Nieuws: Ook de redactie van ASV-Nieuws heeft goede 
voornemens voor 2008! Een daarvan is de mensen die ASV-
Nieuws maken tot wat het is (en dat bent u!) op tijd te atten-
deren op de naderende deadline. Bij deze dus: de deadline 
voor het eerstvolgende nummer is: donderdag 24 januari!!! 
Dat betekent dus dat u nog een week de tijd heeft om iets 
moois te schrijven. Eindredacteur Robert Naasz ziet uw 
kopij met belangstelling tegemoet. 
 
Externe competitie: De 4e ronde van de teamwedstrijden in 
de 1e t/m 4e klasse van de OSBO-competitie is inmiddels 
begonnen. Daarvoor speelde ASV-11 afgelopen dinsdag uit 
bij Kamelon-2 in Terborg. Meer over die wedstrijd krijgt u 
volgende week daar deze EP toen al was afgerond. Van-
avond spelen ASV-6 en ASV-8 een thuiswedstrijd tegen 
respectievelijk Zevenaar-2 en Zevenaar-4. Een dubbele 
Arnhemse-Zevenaarse ontmoeting dus! Gezien de huidige 
klassering van de gasten zijn de beide ASV-teams vooraf 
favoriet. Winst is bovendien noodzakelijk om een rol te 
kunnen blijven spelen in de promotiestrijd. ASV-5 gaat 
vanavond naar Veenendaal waar hen een bijzonder lastige 
avond wacht tegen Veenendaal-2. Dit is zondermeer een 

sterk team. Het wordt dus een wedstrijd waar de mouwen 
voor moeten worden opgestroopt. Maar ons vijfde is niet 
voor een kleintje vervaard. Morgen gaat ASV-9 op bezoek 
naar Wijchen voor de wedstrijd tegen Het Kasteel-4. Beide 
teams staan met 3 punten in de middenmoot. Gaat ons ne-
gende de weg naar boven inzetten of….? Volgende week 
speelt eerst a.s. maandag ASV-7 uit bij De Toren-6. Een 
belangrijk duel tussen de koploper en de nummer 2. Kan 
ASV-7 deze achtervolger van zich afschudden. Kom dan ook 
kijken vanaf 19.30 uur in De Steenen Kamer, het clubge-
bouw van De Toren aan het Hannesstraatje 2A (bij de 
Drielsedijk). Overigens wordt morgen al een partij vooruit 
gespeeld. Volgende week donderdag sluit ASV-10 de rij met 
de thuiswedstrijd tegen Dodewaard-3. Dit duel vindt plaats 
in de onderste regionen. Een mooie gelegenheid voor onze 
senioren om bij winst een paar plaatsjes te stijgen. U ziet het, 
naarmate de competitie vordert worden de belangen groter 
en neemt de spanning toe. We zijn benieuwd. Volgende 
week meer over de wedstrijden van onze teams. 
 
Daglichtschaak: De belangstelling voor deze schaakactiviteit 
op dinsdagmiddag 8 januari was deze keer gering. Slechts 10 
schakers vonden de weg naar het NIVON gebouw. Jan Ver-
meer was deze middag de grote winnaar met 3 winstpartijen. 
De volgende speeldagen zijn: 5 februari, 4 maart en 1 april 
steeds vanaf 14.00 uur. In de komende ASV-nieuws volgt 
een uitgebreider verslag. 
 
Harderwijk: Geschaakt kan er op zaterdagen vaak volop. Het 
is dan een kwestie van keuzes maken. Daar waar bij De 
Toren het Olympustoernooi werd gespeeld, vond eveneens 
op 5 januari het 14e rapidtoernooi van de Harderwijker 
schaakvereniging De Combinatie plaats. Het toernooi telde 
iets minder deelnemers dan vorig jaar: 57 t.o.v. 61 in 2007), 
waaronder 8 jeugdspelers. Voor onze clubgenoot Fokke 
Jonkman was dit haast een thuiswedstrijd vanuit zijn woon-
plaats Kuinre zodat deelname aan dit toernooi bijna vast op 
zijn kalender prijkt. Andries Mellema van PSV/DoDo uit 
Putten werd met 5½ uit 6 ongedeeld eerste. Een onbedreigde 
zege want hij was na 5 ronden al zeker van de winst. Fokke 
kon zich niet echt mengen in de strijd om de eerste plaats. 
Met 4 uit 6 werd hij gedeeld 6-13e.  Hij speelde tweemaal 
remise en verloor een partij. Fokke speelt in Harderwijk 
altijd graag mee. Hij begreep deze keer niet wat voor 'zwit-
sers systeem' gebruikt werd. “Misschien op alfabet”, opperde 
zijn tegenstander van de eerste ronde Henk Abels uit Heerde. 
Zij waren nog als laatsten bezig en in een met passie ge-
speelde partij wist Fokke het punt binnen te halen. Daarna 
speelde Fokke door wat nonchalance remise tegen de op 
papier duidelijk zwakkere Uri Vecht uit Ermelo. In de derde 
ronde trof hij favoriet Andries Mellema, die het toernooi ook 
vorig jaar al wist te winnen. Na de opening bood deze remise 
aan, maar Fokke dacht nog wat krachtigs te hebben. Helaas 
leverde dat slechts kwaliteitsverlies op en Andries schoof de 
partij vervolgens netjes uit. Met 1½ verliespunt was de rol 



van Fokke in de strijd om de bovenste plaatsen uitgespeeld. 
Er volgde nog een remise tegen Rob Hollmann eveneens uit 
Ermelo. Ook in deze partij kon Fokke het Eloverschil niet in 
winst omzetten. Twee relatief eenvoudige winstpartijen 
resulteerden dus in een score van 4 uit 6.  
 
Voorst: Vorige week maandag startte de Voorster SC (één 
van de actieve verenigingen binnen de OSBO) het Open 
Voorster Schaakkampioenschap, een toernooi over 6 ronden. 
Dit keer met 51 schakers, een record aantal deelnemers! In 
de A-groep nemen Fokke Jonkman en Frank Schleipfenbau-
er deel. Fokke is al diverse jaren bij dit toernooi van de par-
tij, Frank maakte zijn debuut. Ook Hendrik van Buren was 
jarenlang trouw deelnemer maar hij moest hier nu helaas dit 
jaar van afzien omdat hij voor ASV de beginnersgroep op de 
maandagavond les geeft. Hendrik was er natuurlijk graag bij 
geweest in Voorst. “Het is altijd een heel gezellig toernooi 
maar soms moet je keuzes maken”, aldus Hendrik. In de 
eerste ronde wist Fokke Jonkman, die het toernooi al in 
1996, 2000 en 2006 op zijn naam schreef, zijn partij met 
zwart te winnen van Stef Boog van Pallas uit Deventer. Met 
zwart kwam Fokke  voor zijn gevoel in een gunstig eindspel 
terecht en sloeg een remise-aanbod af. Drie zetten later gaf 
Stef op omdat hij twee pionnen ging verliezen. Zo was hij 
als eerste klaar in de A-groep. Frank moest de 1e ronde met 
zwart tegen Lûtsen Dooper, die voor de plaatselijke vereni-
ging uitkomt. Na een Boedapester gambiet, dat door zijn 
tegenstander goed aangepakt werd, stond Frank gewoon 
minder en beging ook nog een onnauwkeurigheid waardoor 
hij niet meer normaal kon rokeren. Zijn tegenstander stond 
dus gewoon goed maar had blijkbaar ontzag voor Frank 
(terecht natuurlijk Red.) en bood op de 17e zet met beiden 
nog 45 minuten op de klok remise aan. Weigeren kon Frank 
niet gezien de stand (en zijn toestand: snotterend en koort-
sig) maar eerlijkheidshalve moest Frank ook bekennen dat 
zijn tegenstander de opening gewoon beter had gespeeld. 
Bovendien....Fokke verloor vorig jaar nog in de eerste ronde 
van deze tegenstander!! Daar kon Frank zich dan nog aan 
vasthouden. Er waren nog meer verrassingen deze eerste 
ronde. Favoriet Cees van Bohemen (2065), die op grond van 
zijn Elo als eerste is geplaatst, verloor van Frank London en 
ook de huidige kampioen, oud-ASV-er Jeroen Bosch van 
Rosenthal moest remise toestaan. De volgende ronde wordt 
op maandag 28 januari gespeeld. We blijven Frank en Fokke 
natuurlijk volgen!! 
 
Amersfoort: Afgelopen zaterdag werd in Amersfoort door de 
plaatselijke vereniging Ons Genoegen het jaarlijkse rapid-
toernooi gehouden. Gezien zijn Amersfoortse verleden was 
Anne Paul Taal natuurlijk van de partij. Op mijn per mail 
gestelde vraag of ik voor de EP weer wat informatie kon 
krijgen voor ons weekbulletin van zijn verrichtingen kreeg 
uw redacteur op de avond voor het toernooi het volgende 
antwoord: “Als ik een redelijke score heb krijg je dit zater-
dagavond. Anders zondag na de verwerking!!” Gelet op de 
klasse die onze ASV-er uitstraalt wist uw redacteur toen al 
dat het zaterdagavond zou worden. Dit werd nog eens beves-
tigd toen hij die avond een telefoontje kreeg met de vraag 
“hoeveel ruimte kan ik in de komende EP gebruiken”?? Dat 
zegt al genoeg nietwaar? Even voor middernacht werd het 
volgende verhaal ontvangen. Gespeeld werd in groepen 
bestaande uit 6 spelers, ingedeeld naar speelsterkte. Bij dit 
altijd gezellige rapidtoernooi wordt een tempo van 25 minu-
ten gehanteerd. Er waren dit jaar 42 deelnemers die zo in 7 
groepen van zes spelers werden ingedeeld. Daar oud ASV-er 
Joost Marcus zich op het laatste moment afmeldde was Eric 
de Haan (2339) de grote favoriet voor de eindzege. Ook 
Anne Paul maakte deel uit van deze A-groep. In de 1e ronde 
speelde Anne Paul met zwart een spannende partij tegen 
Tom Officier (1950), die hij na een te optimistisch stukoffer 

verloor. In de 2e ronde had hij weer zwart en nu tegen HSG-
er Gaby Schootbrugge (1865), die voor Joost was ingevallen 
in de 1e groep. Na een trucje in het middenspel won onze 
ASV-er een stuk en gaf zijn tegenstander op. Nu had hij in 
de 3e ronde tegen Marinus Riemersma (1911) eindelijk een 
keer wit en kwam er een prachtige aanval op het bord waarin 
hij in zijn misplaatste optimisme uiteindelijk een pion ver-
loor maar in een dubbeltoreneindspel liet zijn opponent zich 
trucen en kon Anne Paul hem mat zetten. In de 4e ronde was 
Eric de Haan zijn tegenstander en deze had nog wit ook. In 
een partij met tegengestelde rokades viel Anne Paul te ge-
haast aan en verloor een pion. De rest was vervolgens tech-
niek voor de topfavoriet! De beste partij werd met wit in de 
laatste ronde gespeeld tegen Tjerk Hacquebord (1979). Anne 
Paul wist de vijandelijke koning in het midden te houden en 
met een aanval in het centrum kon hij de dame winnen. Uit-
eindelijk werd Anne Paul met 3 uit 5 ongedeeld 2e na de 
grote favoriet Eric de Haan, die alleen in de laatste ronde 
remise speelde tegen Riemersma. 
 
ASV-Beker: In de ASV-bekercompetitie is de strijd in de 
bekergroep al gevorderd tot de kwartfinale. Drie partijen zijn 
hierin inmiddels gespeeld, nog 1 partij staat open waarna 
voor de halve finale kan worden geloot. Bekerhouder Hedser 
Dijkstra is ook nog in de strijd en plaatste zich inmiddels al 
voor de laatste vier. In de Kroongroep staan nog diverse 
partijen open in de 1e ronde. De einddatum hiervan is 28 
februari. Laat het echter niet op het laatste moment aanko-
men en maak tijdig een afspraak met uw tegenstander. Zo 
kunnen we de voortgang in deze bekerstrijd er in houden. 
 
Oliebollentoernooi: Nog even wat ouder nieuws. Onze trai-
ner en dubbellid Pascal Losekoot werd in het jaarlijkse Olie-
bollentoernooi van zijn vereniging, de Baarnse S.V., met 6 
uit 7 tweede achter Jesper de Groote (2010). Deze won met 
6½ uit 7 de titel "oliebol van het jaar". Met zo’n titel kun je 
ook beter tweede worden, nietwaar?! 
 
Snelschaken: Theo Koeweiden liet op 3 januari een club-
avond van ASV schieten om in Ede deel te nemen aan het 
Open Edes Snelschaakkampioenschap. In de voorronden (9 
partijen) behaalde Theo slechts 3 punten. Daarmee kwam hij 
in de derde en laatste finalegroep terecht. In deze uit 7 spe-
lers bestaande groep werd hij met 4 uit 6 gedeeld 2e. Helaas 
waren er dit jaar maar 23 deelnemers, desalniettemin was het 
een geslaagde avond. Hotze Tette Hofstra van Bennekom 
won het toernooi. 
 
OSBO-Kamp: De persoonlijke kampioenschappen van de 
OSBO worden dit jaar op 2 locaties gehouden. Voor de 
ASV-ers die deelnemen aan dit toernooi breng ik op verzoek 
van de toernooi-organisatie even ter herinnering dat de ko-
mende ronde op 2 februari ook plaats vindt te Beekbergen 
i.p.v. in Klarenbeek. Het is na de vorige ronde weliswaar 
verteld in Beekbergen, maar dat was alweer vorig jaar... 
 
Uitslagen interne competitie 16e ronde (10 januari 2008): 
Hendriks – Jurrius ½-½; Jonkman – Verkruissen ½-½; de 
Freytas – Knuiman ½-½; Sloots – Gerlich 1-0; Huizinga – 
Taal ½-½; Verkooijen – Woestenburg 0-1; R. Wille – van 
Amerongen 1-0; Maassen van den Brink – Weijsenfeld 0-1; 
Hogerhorst – Vermeer 1-0; Wiggerts – Dekker 0-1; Steen-
huis – Braam ½-½; Hajee – Cretu 1-0; Boom – Egging 0-1; 
Koeweiden – van Buren 0-1; Eder – Kuiphof ½-½; Ariëns – 
Velders ½-½; Zuidema – Manschot 0-1; Zunnebeld – van 
Eck 1-0; Bijlsma – van der Krogt 0-1; de Munnik - Singen-
donk 1-0; B. Sanders – de Kok 0-1; Visser – Kelderman 0-1; 
J. Sanders – Verbost 1-0; Stibbe – van Vlerken 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetie: Marks – Groen 1-0; van 
Roosmalen – Naasz 1-0; Veerman – Dijkstra 0-1. 


