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Oploswedstrijd: Vorige week ging het om een tweezet 
van Havel uit 1903. Weinig stukken op het bord dus 
mooi overzichtelijk. Oplossing: 1. Tf6. Simpel niet-
waar! Op 1… Lf6: of 1…Kd4 volgt immers 2. De4+ 

mat en op 1… Kf6: 
is het met 2. De7+ 
mat. Dan hebben we 
nog 1…Ld3: maar 
dan is 2. Lc3+ mat. 
Een leuke stelling! 
Voorts is besloten 
dat van degenen die 
meerdere oplossin-
gen in de doos doen 
alle inzendingen 
fout worden gere-
kend. Anders zou 
men meerdere keu-
zes kunnen inleve-

ren in de hoop dat er ergens wel een goede inzending 
tussen zit. En dat is nou net niet de bedoeling. Dus 
goed nadenken voordat u een oplossing opschrijft!! 
 
Bibliotheek: Onder het motto “schaken is meer dan een 
spelletje” is er dit weekend een dubbele schaakactiviteit 
in de bibliotheek aan de Koningstraat. A.s. zaterdag-
middag zal het viertal Hendrik van Buren, Jan Ver-
meer, Paul de Freytas en Ruud Wille van 13-16 uur 
weer in de hal bij de ingang van de bibliotheek plaats 
nemen om bezoekers aan het schaken te krijgen en 
natuurlijk te interesseren voor ASV. Een dag later zon-
dag 12 oktober a.s. (van 14-15.30 uur) geeft Hendrik 
van Buren een lezing in de bibliotheek met als onder-
werp “Schaken in de Middeleeuwen”. Hij vertelt daarin 
over de veranderingen in het schaakspel en toont een 
partij van kort voor het jaar 1000 volgens de oude re-
gels. Zeker interessant om bij te wonen. Aan de toe-
gang is wel entree verbonden. De kosten bedragen 4,50 
voor leden van de bibliotheek, niet-leden betalen € 
6,00. 
 
Bekercompetitie: Natuurlijk zal ook dit jaar worden 
gestreden om de ASV-beker. Heeft u zich hiervoor al 
aangemeld? Zo nee, doe dit dan alsnog bij onze wed-
strijdleider Hedser Dijkstra, die inmiddels met het 
inventariseren is begonnen. Wie worden de opvolgers 
van de winnaar in de Kroongroep en de Bekergroep of 
weten Otto Wilgenhof en Ruud Verhoef deze trofee 
opnieuw te winnen! Het wordt ongetwijfeld een span-
nende strijd! 
 
KNSB-beker: Ook de landelijke bekerstrijd zal binnen-
kort weer starten. Inmiddels is er geloot en moet ASV-
1 het in de voorronde in een uitwedstrijd opnemen 
tegen plaatsgenoot De Toren-1. Deze ronde moet wor-
den gespeeld voor 1 november. Een datum is nog niet 
vastgesteld maar zodra ik die weet zal ik het melden 
zodat u deze wedstrijd kunt komen bijwonen.  
 
Externe competitie: Na het eerste optreden van onze 
zaterdagteams zijn deze week ook onze andere teams 
van start gegaan. Zo ging maandag jl. ASV-8 naar 
Voorst-2. Een dag later, dinsdag 7 oktober, reisde 
ASV-6 naar Nijmegen voor de wedstrijd tegen het naar 
de 2e klasse OSBO gedegradeerde SMB-4 terwijl 
ASV10 diezelfde avond in Terborg te gast was van 
Kameleon-2. Deze En Passant was toen echter al afge-

rond zodat u alles over deze wedstrijden nog even tegoed moet 
houden tot volgende week. Vanavond spelen er 2 ASV-teams 
thuis. U kunt getuige zijn van de wedstrijden ASV-7–Zutphen-2 
en ASV-11–Dodewaard-3. Volgende week spelen er nog twee 
teams thuis. ASV-9 (dus niet vanavond zoals ik in de vorige EP 
abusievelijk schreef) treft Eerbeek als eerste tegenstander. ASV-5 
ontvangt diezelfde avond WDC-1 uit Duiven. Hieronder kunt u 
meer lezen over de teams ASV-5 t/m ASV-11 voor het komende 
seizoen. 
 
Voorbeschouwing: Eerder ging ik al in op de samenstelling en 
verwachtingen van onze zaterdagteams. Nu is het de beurt aan 
onze “doordeweekse teams”. ASV gaat deze competitie evenals 
vorig seizoen in met 11 teams. Een poging om nog een 12e team 
aan het totaal toe te voegen was net even te veel van het goede. 
Maar dat gaat er in de toekomst zeker van komen want het en-
thousiasme om extern te spelen is groot. En terecht want dat zijn 
toch de leukste avonden! Een inschatting van de sterkte van alle 
tegenstanders die ASV in de OSBO gaat ontmoeten kan ik niet 
maken. Daarvoor zijn de teams in deze klassen mij te onbekend. 
Daarom beperk ik me tot een weergave van de gepromoveerde en 
gedegradeerde teams en enkele andere wetenswaardigheden. 
ASV-5 is in de sterke 1e klasse B ingedeeld. Het uit de promotie-
klasse gedegradeerde PION-2 zal natuurlijk voor de titel gaan 
maar de concurrentie is groot. Daarbij denk ik zeker aan de jeugd 
van De Toren-2 dat voor mij favoriet is. Vorig seizoen won ons 
vijfde nog van dit jeugdteam maar of dat dit jaar weer zal gebeu-
ren…? Een andere tegenstander van vorig jaar is Schaakstad 
Apeldoorn-5. Ook deze wedstrijd leverde toen 2 punten op. De 
andere teams in deze poule zijn nieuw komend seizoen. Drie uit 
de 2e klasse OSBO gepromoveerde teams maken deel uit van deze 
poule. WDC (Winnen door Combineren) uit Duiven is daarvan de 
eerste tegenstander voor ASV-5. Elster Toren en Het Kasteel-2 
zijn de andere promovendi. In het basisteam zijn niet veel wijzi-
gingen. Martijn Boele en Jacques Boonstra nemen de plaatsen in 
van Jochem Woestenburg (naar ASV-3) en Hans Rigter (dit jaar 
niet beschikbaar). Theo van Amerongen nam de teamleidersrol 
over van Eric Hartman.  
In de 2e klasse OSBO spelen dit jaar, na de promotie van ASV-7, 
twee ASV-teams. ASV-6 is dit jaar ingedeeld in de 2e klasse D 
(vorig jaar 2C). Het uit de 1e klasse gedegradeerde SMB-4 is de 
eerste opponent. Dit zal dan ook meteen een mooie graadmeter 
vormen voor wat we dit jaar mogen verwachten. Ook Wagenin-
gen-3 is een sterk team. Zij misten vorig jaar net de promotie op 
een matchpunt na. Mook (dat werd versterkt) en Doesborgh-1 
promoveerden uit de 3e klasse. UVS-3 daarentegen degradeerde 
feitelijk maar dit werd opgevangen door het gepromoveerde UVS-
4 zodat deze club toch in de 2e klasse vertegenwoordigd is. Er zijn 
4 nieuwe namen in ASV-6 t.o.v. vorig seizoen. Rob van Belle 
speelde vorig seizoen niet, Tijs van Dijk komt uit ASV-7, Marco 
Braam komt uit ASV-8 en tenslotte Pieter van der Zwan die zijn 
debuut maakt voor een ASV-team. Het bevalt hem goed bij onze 
club zodat hij ook meteen extern gaat spelen. Hiervoor maakten 
plaats Albert Marks, Jan Vermeer en Frits Wiggerts die ASV-6 
verruilden voor ASV-7 terwijl Koen Maassen van den Brink nu 
voor ASV-4 uitkomt.  
ASV-7 is dit jaar ingedeeld in de 2e klasse C, de poule waarin 
vorig jaar dus ASV-6 uitkwam. Voor ons zevende is het een her-
optreden in de 2e klasse nadat vorig seizoen de degradatie in 1 jaar 
werd goedgemaakt. Wat kunnen we van deze poule zeggen. Ben-
nekom-2 komt als degradant uit de 1e klasse terwijl Schaakmaat-
2-jeugd kampioen werd in de 3e klasse en het dus nu net als ASV-
7 een treetje hoger mag proberen. De andere teams in deze poule 
speelden al in de 2e klasse. Qua samenstelling kwam, naast de 
eerder genoemde spelers, Tjé Wing Au over vanuit ASV-8. Ver-
der is Ayyoubi niet als vaste speler beschikbaar. In plaats van 6 
spelers bestaat ASV-7 nu weer uit een achttal. 



ASV-8 is ingedeeld in de 3e klasse F (vorig jaar 3H). 
De Toren-6 lijkt hier favoriet. Zij werden vorig seizoen 
achter ASV-7 tweede en miste op bordpunten promotie. 
Maar ook met Voorst-2 moet rekening worden gehou-
den. Zij degradeerden uit de 2e klasse. Dat weten we 
dus meteen na de 1e ronde. Doesborgh-2 promoveerde 
uit de 4e klasse. De andere teams speelden ook vorig 
seizoen al in de 3e klasse. Qua samenstelling nemen 
Ton van Eck (uit ASV-11) en Theo Koeweiden (uit 
ASV-9) de plaatsen in van de eerder genoemde Marco 
Braam en Tjé Wing Au.  

Met ASV-9 komen we uit in de 4e klasse OSBO waarin 
we met 3 teams uitkomen. Het negende kent 3 wijzi-
gingen: Jan Willem Welberg (nieuw bij ASV) en Marc 
van Uem (weer terug bij ASV) en Umit Duman (vanuit 
ASV-11). Zij namen de plaatsen in van Jans Askes 
(gestopt), John Bijlsma (naar ASV-11) en de eerder 
genoemde Theo Koeweiden die ASV-8 is gaan verster-
ken. Teamleider Bert Sigmond zal er weer alles aan 
doen om een goede prestatie neer te zetten met zijn 
team. ASV-9 treft in deze poule, op De Toren-11j na 

dat nieuw is in de competitie, louter teams aan die ook vorig jaar 
in de 4e klasse speelden. 
ASV-10 is ook dit jaar ons seniorenteam. Captain Henk Kelder-
man kan weer een beroep doen op nagenoeg hetzelfde team als 
vorig jaar. Wim Zunnebeld speelt dit jaar niet vast in een team. 
Zijn plaats wordt ingenomen door Jan Sanders. De gemiddelde 
leeftijd is ook dit jaar weer bijna 80 jaar en dat is vooral te danken 
aan “jonkie” Hans Meijer. Groot respect en bewondering is er dan 
ook voor dit team. Zevenaar-4 degradeerde uit de 3e klasse, de 
andere teams speelden ook vorig jaar al in de 4e klasse.  
Voor ASV-11 kunnen meerdere spelers worden ingezet. Dit 
kwam, zoals gezegd, omdat het helaas net niet voldoende was 
voor een twaalfde team. Het Kasteel-5 en Tornado-2 zijn de 
nieuwe teams in de competitie, de anderen speelden ook vorig jaar 
al in de competitie. De poule van ASV-11 is niet compleet. Zij 
spelen in een poule van 7 teams. 
Alle teams wens ik weer veel succes. Alles over hun verrichtingen 
kunt u natuurlijk lezen in EP. 
 
Rhenen: Afgelopen zaterdag waren Désiré Fassaert en Ruud 
Wille de Grebbeberg overgegaan. Niet voor een bezoek aan 
Ouwehands Dierenpark maar om in Rhenen deel te nemen aan 
het jaarlijkse rapidtoernooi van de plaatselijke schaakvereniging. 
Het was de 7e editie van dit gezellige toernooi waar eigenlijk 
meer schakers naar toe zouden moeten gaan. Het doel van het 
toernooi is immers om op een gezellige en ontspannen wijze de 
schaakkrachten met elkaar te meten. Nu waren er slechts 24 
deelnemers. De spanning in dit toernooi bleef tot het eind groot. 
De schakers waren duidelijk aan elkaar gewaagd. Met het ingaan 
van de laatste ronde gingen er maar liefst 5 spelers aan de leiding 
met 4½ uit 6. Daarachter loerden nog 3 spelers met 4 punten op 
een hoge klassering. Tot de koplopers behoorde ook Ruud. Soms 
met enige fortuin was hij het toernooi doorgerold. Zo kreeg hij in 
ronde 3 remise aangeboden met een stuk minder maar zijn te-
genstander koos voor een remise-aanbod met nog 27 seconden 
op de klok. In de 5e ronde had Ruud tegen Veenendaler Bert 
Duijker simpel een loper in laten sluiten maar hij wist zwart met 
een verre vrijpion zoveel problemen te scheppen dat deze partij 
uiteindelijk nog een half punt opleverde. In de slotronde kreeg 
hij in het middenspel een stuk cadeau en dat leverde direct een 
punt op. Een andere medekoploper was intussen al uitgeschakeld 
tegen Duijker, een van de achtervolgers. Toch moest Ruud de 
eindzege delen met Gert Legemaat –Elo-1862 en uitkomend 
voor Doorn-Driebergen. Ook hij won zijn slotpartij en eindigde 
zo samen met Ruud op een gedeelde eerste plaats. Ruud had 
echter meer weerstandspunten zodat hij tot winnaar werd uitge-
roepen. Ruud ontving hiervoor een tinnen replica van de Cunera-
toren. Deze 80 meter hoge toren staat na vele jaren van restaura-
tie te pronken in het hartje van Rhenen. Even een stukje historie: 
De Cuneratoren en Cunerakerk zijn op 4 september 1897 uitge-
brand. In 1934 teisterde een brand opnieuw de gerestaureerde 
kerk. Na restauratie is de Cuneratoren opnieuw verwoest toen 
deze toren enkele dagen voor het einde van de oorlog zwaar 
werd vernield door een Engelse duikbommenwerper die de toren 
aan zag voor een Duitse uitkijkpost. De naam Cunera komt voort 
uit de legende die al eeuwen in Rhenen en omgeving de ronde 
doet. Hoofdpersoon in dit verhaal is Cunera, een Engelse prinses 
die leefde in de 4e eeuw na Christus. De legende verbindt poli-
tiek, religie en historie op een opmerkelijke manier. De plaats 
Rhenen speelt in dit verhaal een centrale rol. Tot zover een stuk-
je geschiedenis. Nu verder met het toernooi. Op basis van zijn 
Elo was Désiré als tweede geplaatst maar hij had zijn dag duide-
lijk niet. Hij eindigde onder zijn niveau op 3 uit 7 daar waar hij 
vorig jaar nog op 4 punten uitkwam. Al in de 2e ronde kondigde 
zich dit al aan. Een kwaliteit en een pion meer werden weer 
vrolijk teruggegeven en daarna liet hij een toren insluiten. Ook 
in andere partijen wilde het maar niet lukken. Hij eindigde dan 
ook net onder de middenmoot en dat viel tegen. De sfeer en de 
organisatie van dit toernooi was uitstekend! 
 
Uitslagen interne competitie 4e ronde (2 oktober 2008): 
van Tol – Schleipfenbauer 1-0; de Freytas – van Rijn 1-0; Hen-
driks – Verkruissen 1-0; Woestenburg – E. Wille 1-0; Huizinga – 
Weijsenfeld 0-1; Gerlich – Taal 1-0; Verkooijen – Hartman 0-1; 
Fassaert – Maassen van den Brink ½-½; R. Wille – Boele 1-0; 
Wiggerts – Boonstra 0-1; van Belle – Hogerhorst 0-1; Hajee – 
Dijkstra 1-0; van der Zwan – Braam 1-0; Vermeer – Au 0-1; 
Groen – van Buren 1-0; Velders – Koeweiden 1-0; van Eck – 
Sigmond ½-½; Veerman – Zunnebeld 1-0; Ariëns – Zuidema 0-1; 
de Kok – de Munnik 0-1; van der Krogt – Meijer 0-1; B. Sanders - 
Hartogh Heijs 0-1; J. Sanders – Singendonk 0-1; Peters - Kelder-
man 0-1; Diekema–van Eijk 0-1; Stibbe–van Vlerken 0-1. 

OSBO 1e klasse B: Samenstelling ASV-5    KNSB-Elo 
1 PION-2 Remco Gerlich 1881 
2 Elster Toren-1 Martijn Boele 1868 
3 WDC-1 Robert Naasz 1811 
4 Schaakstad-5 Tony Hogerhorst 1799 
5 De Toren-2j Theo v. Amerongen (TL) 1771 
6 Het Kasteel-2 Eric Hartman 1766 
7 ASV-5 Jacques Boonstra 1753 
8 Voorst-1 Abbes Dekker 1701 
OSBO 2e klasse D: Samenstelling ASV-6 
1 PION-3 Nico Schoenmakers 1807 
2 Velp-1 Rob van Belle 1775 
3 ASV-6 Marco Braam 1750 
4 Doesborgh-1 Pieter van der Zwan 1731 
5 Mook-1 Tijs van Dijk 1710 
6 UVS-3 Ruud Verhoef (TL) 1701 
7 SMB-4 Hedser Dijkstra 1694 
8 Wageningen-3 Jan Groen 1667 
OSBO 2e klasse C Samenstelling ASV-7 
1 Bennekom-2 Albert Marks (TL) 1815 
2 De Cirkel-1 Dick Hajee 1766 
3 Zutphen-2 Frits Wiggerts 1754 
4 Wageningen-4 Jan Vermeer 1732 
5 Veenendaal-3 Tjé Wing Au 1715 
6 PSV DoDo-2 Tom Bentvelzen 1688 
7 ASV-7 Henk Kuiphof 1632 
8 De Schaakmaat-2j Tobias van Leeuwen 1605 
OSBO 3e klasse F: Samenstelling ASV-8 
1 SMB-6 Zekria Amani 1780 
2 Elster Toren-2 Theo Koeweiden 1565 
3 ASV-8 Hendrik van Buren (TL) 1519 
4 De Toren-6 Horst Eder 1516 
5 Doesborgh-2 Frans Veerman 1503 
6 Velp-2 Ton van Eck -- 
7 Voorst-2  
8 Schaakstad-6  
OSBO 4e klasse C: Samenstelling ASV-9 
1 De Toren-11j Bert Sigmond (TL) 1536 
2 Ons Genoegen-2 Jan Willem Welberg 1525 
3 Eerbeek Ko Kooman 1524 
4 Schaakmaat-4j Herman de Munnik 1509 
5 Pallas-5 Umit Duman 1472 
6 Voorst-4 Marc van Uem -- 
7 ASV-9  
8 Theothorne-2  
OSBO 4e klasse E: Samenstelling ASV-10 
1 De Toren-10 Hans Meijer 1514 
2 De Sleutelzet Bob Hartogh Heijs 1415 
3 ASV-10 Hein van Vlerken 1364 
4 Zevenaar-4 Henk Kelderman (TL) 1311 
5 Rheden Gerrit Verbost 1304 
6 Doetinchem-3 Jan Sanders -- 
7 Kameleon-2  
8 WDC-3  
OSBO 4e klasse F: Samenstelling ASV-11 
1 Variant 2j John Bijlsma 1485 
2 Het Kasteel-5 Jan Zuidema 1474 
3 Dodewaard-3 André de Groot 1446 
4 Tornado-2 Jonathan van der Krogt 1411 
5 Ede-3 Lion de Kok 1275 
6 UVS-5 Wim Peters -- 
7 ASV-11 In wisselende samenstellingen zullen 

ook andere spelers in dit team spelen 
 (TL: Erik Wille en André de Groot. 


