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47e jaargang no. 37      donderdag 20 november 2008 
Oploswedstrijd: Een verrassende, maar niet moeilijke opgave 

is deze strijd tussen 
twee Letten in 1978 
in Riga: Shilin - 
Zaksis. Zwart zag 
kans hier winnend 
voordeel te halen. 
Hoe? Oplossing: Na 
1...Pb4 dreigt Pb3 
geslagen te worden. 
Als wit dit wegspeelt 
volgt Pd3+ met da-
mewinst. 
 
Externe competitie: 
Het was een prachtig 
weekje. Maar liefst 
vijf van de zes teams 
wonnen. Eerst was 

ASV-5 in Apeldoorn met maar liefst 6-2 de baas over 
Schaakstad-5. Ook 6-2 werd het voor ASV-6 in de thuis-
wedstrijd tegen PION-3. ASV-7 versloeg Wageningen-4 
met 5-3, ASV-8 bleek met 4½-1½ te sterk voor SMB-6. Met 
dezelfde cijfers won ASV-9 van De Schaakmaat-4j en 
ASV-11 tenslotte speelde met 3-3 heel verdienstelijk gelijk 
tegen Tornado-2. Een mooi resultaat van al deze teams. Op 
één verslag na kunt u hierover alles lezen in deze EP. Van-
avond speelt ASV-10 nog thuis tegen De Toren-10. Dan 
richten we ons op a.s. zaterdag. Als onze eerste vier teams 
het voorbeeld van de anderen volgen dan wordt het een mooi 
weekend. Zeker geldt dit voor ASV-1 dat al twee keer dik 
verloor en de punten dus goed kan gebruiken. Koploper HSC 
uit Helmond is de tegenstander waar ons eerste dus van moet 
zien te winnen. ASV-2 speelt tegen Kennemer Combinatie-
3. Een volgens mij onbekende tegenstander voor ons tweede. 
ASV-3 ontmoet juist ongetwijfeld veel bekenden bij Hom-
burg Apeldoorn-3. Een belangrijk duel voor ons derde. 
ASV-4 tenslotte treft Ede. Ook dat wordt een wedstrijd waar 
de matchpunten centraal staan! U kunt dit a.s. zaterdag alle-
maal bekijken in het Lorentz vanaf 13.00 uur. Kom onze 
teams steunen!! 
 
ASV-5 boekt ruime overwinning: Het volledige vijfde heeft 
in Apeldoorn tegen Schaakstad-5 een ruime 6-2 overwinning 
behaald. Abbes Dekker was de eerste die een vol punt scoor-
de. Zijn opening werd door zijn tegenstander niet goed be-
handeld met als resultaat pionwinst en een betere stelling die 
snel tot winst leidde. Direct hierna was Tony Hogerhorst 
klaar. Na de opening had hij groot voordeel dat hij bekwaam 
afrondde. Theo van Amerongen moest met zwart nauwkeurig 
spelen. Toen zijn tegenstander te optimistisch een pion op-
speelde strafte hij dat met een mooie combinatie en door-
braak af. Robert Naasz zorgde voor een 4-0 tussenstand. Na 
de opening kreeg hij een aanvallende stelling waarin hij met 
een mooie combinatie met zijn paarden en dame beslissend 
voordeel kreeg. De combinatie is zeker geschikt voor de 
rubriek “Plaatjes kijken”. Eric Hartman leed voor ons de 
eerste nederlaag. Vanuit de opening kwam hij aanvankelijk 
met zwart wel een pion voor, maar toen hij die pion op moest 
geven, stond hij direct minder. Hij kon de bakens in het ver-
dere verloop niet meer verzetten en daarmee kreeg Schaak-
stad haar eerste winstpunt binnen. Martijn Boele kreeg met 
zwart zijn favoriete opening op het bord. Ook al had zijn 
tegenstander de hoogste rating (1881), hij kwam al snel in 
een verloren stelling. We dachten dat Martijn het eerste punt 
binnen zou brengen, maar zijn tegenstander bleef met 2 pi-
onnen minder hardnekkig doorspelen. Martijn moest scherp 
op blijven letten, maar hij haalde uiteindelijk souverein ons 
vijfde punt binnen. Remco Gerlich had een moeilijke partij 

aan bord één. Zijn tegenstander drong binnen met dame en 
toren op de eerste rij en won uiteindelijk een dame tegen 
toren en loper. Maar Remco had alles precies goed uitgere-
kend zodat zijn vrijpion promoveerde. Als laatste speelde 
Jacques Boonstra nog. Hij had zoals gebruikelijk bij hem een 
ingewikkelde combinatierijke stelling. Het ging aanvankelijk 
heel goed. Hij won twee pionnen, maar overzag toen een 
torenzet op c1, dit leidde tot verlies van de belangrijkste 
winstpion. In tijdnood liet hij zich vervolgens in een stelling 
waarin hij nog steeds beter stond mat zetten. Einduitslag 6-2 
en geen enkele remise deze avond. Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag: Frans van Dijk-Remco Gerlich 0-1; 
Nico Olivier - Martijn Boele 0-1; Robin Zeeman - Tony 
Hogerhorst 0-1; André Huis in 't Veld - Eric Hartman 1-0; 
Rien Bos - Robert Naasz 0-1; Shorish Maroof - Jacques 
Boonstra 1-0; Henk Scholten - Abbes Dekker 0-1; Karel 
van Delft - Theo van Amerongen 0-1. Eindstand 2-6. 
 
ASV-6 verslaat PION-3 na rommelige voorbereiding: Na een 
ruime zege op PION-3 heeft ASV-6 zich in de kopgroep 
genesteld van de 2e klasse D. Het verliep allemaal minder 
gladjes dan de uitslag doet vermoeden. Doordat Hedser 
Dijkstra en Nico Schoenmakers helaas verstek moesten laten 
gaan was het niet eenvoudig invallers te vinden, ASV-7 en 8 
moesten diezelfde avond namelijk ook aan de bak. Op de 
valreep hadden wij echter ons team compleet, toen bleek dat 
PION met slechts zeven spelers kwam opdraven waardoor 
invaller Bert Sigmond een gratis punt kon noteren. Toen de 
klokken waren ingedrukt verliep het echter voorspoedig, 
ASV stond rond 11 uur al met 5–0 voor en de klus was ge-
klaard. Helaas zijn weinig partijverslagen beschikbaar van 
onze zegetocht. Jan Groen bevestigde zijn (externe) vorm 
door snel af te rekenen met een op papier sterkere tegenstan-
der. Tijs van Dijk had met zwart een gelijk opgaande, eigen-
lijk wat saaie partij. Toen louter zware stukken + loper res-
teerden kon hij echter een geniepige penning zetten en plots 
een pion winnen. Daarna stond wit afruil toe en ondanks 
ongelijke lopers wist Tijs de partij netjes te winnen. De 
tweede invaller, Ko Kooman, speelde een formidabele partij, 
waarin hij ondanks een negatief verschil van 300 Elo-punten 
aan het langste eind trok. Opvallend was dat Ko vanuit een 
achterstandspositie het overwicht wist terug te winnen, prima 
Ko! Ruud Verhoef speelde een (d6-c5) Pirc, waarbij hij 
schijnbaar gedrongen kwam te staan. Na een mindere positi-
onele zet van wit kreeg hij snel overwicht en won een pion-
netje, waarna wit rücksichtslos op de aanval ging spelen. 
Ruud profiteerde van wits open koningsstelling en veroverde 
pion na pion. In een toreneindspel met 4 pluspionnen was het 
pleit snel geslecht. Rob van Belle speelde een gelijk opgaan-
de partij en ging met een pion achter een complex eindspel 
van lichte stukken in. Doordat de pluspion op de andere 
vleugel stond was het bereik van Rob’s stukken niet genoeg. 
Pieter van der Zwan speelde een mooie aanvalspartij, maar 
consumeerde veel tijd. Ondanks zijn betere stelling moest hij 
uiteindelijk nog blij zijn dat zijn tegenstander zijn remise-
aanbod accepteerde. Marco Braam speelde goed, bouwde een 
mooie stelling op, won zelfs een loper, maar drukte niet door. 
De partij bleef ingewikkeld, doordat geen afruil van stukken 
werd geforceerd. In de tijdnoodfase gaf Marco helaas een 
loper weg en accepteerde vervolgens remise. Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag: Marco Braam - Alexander Bouman 
½-½; Bert Sigmond - N.O. 1-0 (regl); Ruud Verhoef - Henk 
Fleuren 1-0; Rob van Belle - Herman Brinkhof 0-1; Pieter 
van der Zwan - Aad van Wieringen ½-½; Jan Groen - E. 
Brinkhof 1-0; Tijs van Dijk - Johan Smits 1-0; Ko Kooman 
- J. de Jong 1-0. Eindstand 6-2. 
 
Winst voor ASV-7: Op donderdag 13 november vertrokken 
we met 1 invaller richting Wageningen. Deze keer niet tever-



geefs (de 1e ronde hadden we nipt verloren). Als eerste won 
Tjé-Wing Au. In een Siciliaan kreeg hij met wit als het ware 
geruisloos een koningsaanval waarbij zijn eigen koning ook 
aan enige agressie bloot stond, maar dit alles bleek gemakke-
lijk te overleven. Wit won door vergroting van de druk op de 
vijandelijke monarch een toren en de partij. De tegenstander 
van Albert Marks speelde de opening te passief, raakte in het 
middenspel de weg kwijt door een pion te verliezen en be-
zweek langs de c-lijn. Frits Wiggerts stond al snel verloren, 
speelde moedig door en dat maakte kennelijk zo’n indruk dat 
hij nog won. Tobias van Leeuwen kwam helaas niet goed in 
zijn spel en zag zijn partij verloren gaan. Er zouden echter 
nog spectaculaire toestanden op het bord verschijnen. Dick 
Hajee kwam aanvankelijk goed uit de opening maar raakte 
geheel onnodig een pion kwijt. Hij bood in het middenspel 
remise aan dat werd geweigerd. Hierna gaf Dick’s tegenstan-
der een toren weg zodat hij de partij gemakkelijk won. 
Bloedstollend ging het er bij Jan Vermeer aan toe. Met een 
dame en drie pionnen hoopte Jan op promotie. Maar kenne-
lijk was er, door beide partijen, zo vaak geblunderd dat Jan in 
de laatste fase van de partij het niet meer wist te redden en 
zijn tegenstander met de winst naar huis ging. Invaller Hans 
Rigter won met zwart een pion waarbij zijn tegenstander de 
betere ontwikkeling had. Tijdnood bleek ook mee te spelen 
maar Hans slaagde erin een gewonnen stelling te bereiken. 
Juist op het ogenblik, dat hij deze winststelling wilde conso-
lideren gaf hij de dame weg en gaf op. Inmiddels was het 
bijna half twaalf en bij een stand van 4-3 had ik mijzelf maar 
eens getrakteerd op een glas witte wijn –immers: nog een 
remise en we hadden de buit binnen– toen bij Tom Bentvel-
zen de spanning er nog goed in zat. Zijn tegenstander zat in 
vliegende tijdnood en hoewel er een lastig enkeltoreneind-
spel op het bord was verschenen leek dat voor Tom gewon-
nen. Op het moment dat hij zijn toren achter de vrijpion zou 
hebben moeten plaatsen schoof hij de pion een veld op. Nog 
niets aan de hand maar het werd allemaal wel moeilijker. 
Uiteindelijk overschreed zijn tegenstander de bedenktijd. Wij 
konden tevreden naar huis.   Albert Marks 
Gedetailleerde uitslag: Merijn Otte-Dick Hajee 0-1; Karin 
Jeuken-Frits Wiggerts 0-1; Harry van Lotringen-Albert 
Marks 0-1; Frits Gieltjes –Tom Bentvelzen 0-1; Albert v/d 
Harst-Tjé Wing Au 0-1; Hein Stallinga-Hans Rigter 1-0; 
Rijk Timmer-Jan Vermeer 1-0; Albert Boshoven-Tobias 
van Leeuwen 1-0. Eindstand 3-5. 
 
Wat is het dat daar lacht….? Waarschijnlijk weer ASV-
acht…!!: Vorige week speelden we de wedstrijd ASV-8–
SMB-6. Helaas: wat zijn onze Nijmeegse vrienden achteruit 
gegaan. Vroeger was het meestal ASV-6 tegen SMB-8 of 
nog erger. Het zesde, dat we op bezoek hadden is het vetera-
nenteam. Net zo als wij er ook een hebben. Eerst hielden we 
ons hart vast. Ton van Eck stond minder, maar zijn tegen-
stander zag niet hoe hij daar een punt uit moest halen en gaf 
remise. Hendrik van Buren overzag een penning en kreeg 
wat vijandelijke stukken in zijn stelling. De reddingsoperatie 
liep via ongelijke lopers en dat betekende 1-1. Ook voor 
invaller Jan Zuidema zag het er niet vrolijk uit. Maar samen 
met zijn tegenstander toverde hij ineens een leuk kunstwerk 
uit de hoed. Bedankt, Jan. En zo kwamen we tegen de ver-
houding in zelfs voor te staan. Het zag er gelijk niet meer 
echt somber uit. Van de 3 borden, waar nog gespeeld werd 
stonden Theo Koeweiden en Frans Veerman iets gemakkelij-
ker. Zekria Amani  stond echter als een krant. Frans lukte het 
niet om het eindspel van toren plus 4 pionnen tegen toren 
plus 4 pionnen in winst om te zetten. Maar Theo verzilverde 
zijn pluspion op duidelijke wijze. En daarmee was de match 
gewonnen. Nog even wachten op de nederlaag van Zekria. 
Maar die dacht daar zelf heel anders over. Hij zat volledig 
ingesnoerd, maar bleef op wonderlijke wijze alle gaten dich-
ten. Zelfs zodanig, dat zijn tegenstander er mismoedig onder 
werd en remise aanbood. Zekria weigerde keihard. Vervol-
gens dwong hij zijn tegenstander de kwaliteit te winnen 
“Want in zo’n stand heb je meer aan een paard dan aan een 
toren”. En ten slotte gaf hij een nummertje snelschaak weg, 
waar iedereen stil van werd. In razende vaart zag hij dingen, 
die geen van de omstanders nog bespeurd had. De SMB-er 
kwam in een matnet en gaf gedesillusioneerd op. En zo werd 
het zelfs een 4½-1½ overwinning.  Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag: Zekria Amani-Henny Goverde 1-0; 
Theo Koeweiden - Jan Schillings 1-0; Jan Zuidema - Evert 
Niessen 1-0; Frans Veerman - Peter Groenewald ½-½; 
Hendrik van Buren - Willem Dentz ½-½; Ton van Eck - 
Martien Janssen ½-½. Eindstand 4½-1½. 
 

ASV-11 blijft overeind tegen jeugdig Tornado-2: Vrijdag-
avond trad ASV-11 met de debutanten Rob van Maanen en 
Thijs Stomphorst in Druten aan tegen een voor de helft uit 
talentvolle jeugdspelers bestaand Tornado-2. Wim Peters trof 
het niet uitgerekend tegen een van de jongelingen te spelen. 
In zijn 2e wedstrijd voor ASV verspeelde Wim een pionne-
tje. Handig bouwde zijn tegenstander dat voordeel uit naar 
winst. Jonathan van der Krogt bracht ASV weer naast de 
gastheren. Onze jeugdleider koos de aanval en met een ge-
mene penning won Jonathan uiteindelijk een viertal pionnen. 
Genoeg voor de winst. Kopman André de Groot zette onze 
mannen op voorsprong. Beide spelers lieten een stuk in staan 
en gingen op torenjacht. André wist zijn stuk echter met een 
matdreiging in veiligheid te brengen en vervolgens het vijan-
delijke stuk te slaan. Met een stuk minder staakte de oppo-
nent zijn verzet. Thijs Stomphorst speelde een prachtige 
aanvalspartij. De aanval van zijn tegenstander was echter net 
één tempo sneller en zo verloor Thijs bij zijn debuut. Rob 
van Maanen en opponent Geert van Tongeren voerden een 
waar spektakelstuk op. Matdreigingen, penningen en alles 
wat schaken leuk maakt, kwamen in de partij voor. Het werd 
echter zo ingewikkeld dat beide spelers zich tevreden toon-
den met een puntendeling. Restte de partij van Lion de Kok. 
In een spannend duel kwam onze speler in zwaar weer en na 
materiaalverlies dreigde de nederlaag. De tegenstander open-
de met veel schaakjes de aanval op de koning van Lion. Eén 
keer gaf hij echter geen schaak en toen was onze ASV-er er 
als de kippen bij om een eeuwig schaakkans te benutten en 
dat met nog slechts 45 seconden bedenktijd op de klok. Het 
getuigde van grote koelbloedigheid. Na de eclatante 5-1 zege 
(en geen verlies zoals uw redacteur abusievelijk in de vorige 
EP meldde) uit de eerste ronde heeft het elfde dus opnieuw 
uitstekend gepresteerd. Maar veel belangrijker is, dat ieder-
een met veel plezier achter de borden zit.  Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: Stan Jacobs - André de Groot 0-1; 
Geert van Tongeren – Rob van Maanen ½-½; Thijs Banken 
- Lion de Kok ½-½; Neven Jakopovic - Jonathan van der 
Krogt 0-1; Robert Worm - Thijs Stomphorst 1-0; Michel 
van Vroonhoven - Wim Peters 1-0. Eindstand 3-3. 
 
Den Haag: Afgelopen weekend was een viertal ASV-ers van 
de partij bij het Haagse Weekendtoernooi. In totaal namen 
bijna 130 schakers deel, verspreid over drie groepen. Een 
mooi aantal. In groep A speelde Jochem Woestenburg een 
goed toernooi. Hij eindigde op 3½ uit 6 maar feitelijk be-
haalde hij in de door hem werkelijk gespeelde partijen 3 uit 4 
met een TPR van maar liefst 2165!! De 1e ronde moest hij 
door zijn werk aan zich voorbij laten gaan. Dit betekende een 
reglementaire nul en in de 4e ronde op zaterdagavond namen 
de ASV-ers allen een bye op. Maar in de andere partijen liet 
hij enkele goede dingen zien! Ook Koen Maassen van den 
Brink speelde in de A-groep. De 2 punten die hij behaalde 
waren ongeveer overeenkomstig zijn Elo. Mogelijk had er in 
de 1e ronde meer ingezeten (misschien zelfs wel winst) maar 
deze partij ging zelfs verloren. Verder speelde hij nog een 
paar goede remises. Tjé Wing Au (Elo 1754) zorgde voor het 
grootste ASV-succes dit weekend. Hij won namelijk de B-
groep met 5 uit 6. Doordat het een week eerder bij het rapid-
toernooi in Mook niet zo goed ging vertrok hij toch met een 
ander gevoel richting Den Haag. Hoewel het soms met wat 
rommelschaak was wist hij zich toch richting de top van het 
klassement te werken. In de 5e ronde stuitte Tjé Wing op Leo 
de Jager (Erasmus, Elo 1898) de hoogste ratinghouder in 
deze groep. Onze ASV-er maakte het hem zeer moeilijk en 
kwam dicht bij een overwinning. Uiteindelijk werd het remi-
se. In de laatste ronde won Tjé Wing en eindigde zo naast 
deze de Jager op de gedeeld eerste plaats, maar Tjé Wing had 
net een half weerstandspunt meer en won zo de groep nipt. 
Ook zijn TPR van 2156 mocht er zeker zijn. Een prachtig 
resultaat!! Marco Braam speelde een wat wisselvallig toer-
nooi. Met zijn 2½ punt bleef hij wat achter op zijn niveau. 
 
Uitslagen interne competitie 9e ronde (13 november 2008): 
Van Tol – Homs ½-½; van Roosmalen – van der Wel 1-0; 
Woestenburg – Hendriks ½-½; P. Schoenmakers – de Freytas 
1-0; Hartman – Huizinga ½-½; Fassaert – R. Wille ½-½; 
Weijsenfeld – Hogerhorst ½-½; Boele – Boonstra ½-½; 
Manschot – Boom 0-1; Zunnebeld – Hartogh Heijs 1-0; 
Meijer – Ariëns ½-½; de Kok – Sigmond 0-1; Visser – B. 
Sanders 0-1; J. Sanders – Stibbe ½-½; Peters – van Eijk 0-1; 
Lourens – van Vlerken 1-0. 
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: Plomp – Jurrius 0-1; van 
der Krogt – Kelderman 1-0; de Munnik – Singendonk 1-0. 


