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47e jaargang no. 4      donderdag 24 januari 2008 
Oploswedstrijd: Hier is weer een tweezet. Vergeet nu even, dat 

je dat niet zou kunnen. 
Gewoon oplossen. Het is 
een probleem van de Pool 
Zalewski uit 1974. Oplos-
sing: 1. Kxb4 
 
Vergadering: Volgende 
week donderdag is er geen 
interne competitie vanwe-
ge de Algemene Leden-
vergadering. Het ASV-
bestuur hoopt op een grote 
belangstelling. 
 
Externe competitie: Laten 
we bij het positieve nieuws 

beginnen. In de KNSB-beker bereikte ASV-1 de volgende 
ronde door een ijzersterke 3½-½ overwinning op Overschie. In 
de OSBO-competitie waren ASV-7 en ASV-8 de enige licht-
puntjes. ASV-7 won maandag jl. met 4½-1½ ruim van concur-
rent De Toren-6 en staat nu 2 matchpunten voor op De Elster 
Toren-2, dat nu de tweede plaats inneemt en waar ASV-7 eer-
der al van wist te winnen. Goede kansen op een terugkeer naar 
de 2e klasse OSBO dus!! ASV-8 won met 5-1 van Zevenaar-4 
waarbij de tegenstander zelfs met 2 man minder opkwam. 
Verder was het een weinig succesvolle ronde. ASV-5 werd 
door Veenendaal-2 op de pijnbank gelegd en verloor met 5½-
2½. Ook ASV-6 onderging een dergelijke behandeling en 
kreeg met 6-2 een pak slaag tegen Zevenaar-2. ASV-9 verloor 
nipt bij Het Kasteel-4 met 3½-2½ en ASV-11 verloor eerder 
die week wat ongelukkig bij Kameleon-2 met 4-2. Vanavond 
sluit ASV-10 de rij thuis tegen Dodewaard-3. 
 
Bekerwinst voor ASV-1: In de 2e ronde van de KNSB-beker 
heeft ASV-1 overtuigend gewonnen van Overschie. Dit team 
speelt in de competitie op hetzelfde  niveau als ASV. Daar 
waar ASV-1 in 2A in de top meedraait is Overschie in de 2e 
klasse C middenmoter. In dit duel bleek ASV duidelijk sterker. 
In Rotterdam werd het 3½-½. Léon van Tol was als eerste 
klaar. Er werd veel geruild en in een eindspel met ongelijke 
lopers kwamen de spelers remise overeen. Otto Wilgenhof won 
daarna nadat hij na een fout stukwinst boekte. Vervolgens won 
ook Wouter van Rijn. Ook hij won een stuk en naar het eind-
spel toe werd deze voorsprong verdubbeld. De eindzege was 
daarmee binnen. Tenslotte won ook Richard van der Wel zijn 
partij na een goede opening. Kwaliteitswinst besliste de partij. 
In tijdnood viel het doek voor de Rotterdammer definitief. 
Gedetailleerde uitslag: Henk Ochtman (2197)–Wouter van Rijn 0-1; 
Cor Feelders (2010)-Richard van der Wel 0-1; Erik Brandenburg 
(2166)–Léon van Tol ½-½; Albert Segers (2032)-Otto Wilgenhof 0-
1. Eindstand ½-3½. 
 
Veenendaal 2 maatje te groot voor ASV 5: Stipt om 20.00 uur 
begon de wedstrijd van het vijfde van ASV tegen het tweede 
team van Veenendaal. In dit sterke team spelen enkele KNSB-
waardige spelers die liever niet op zaterdag spelen en dus hun 
heil zoeken in de OSBO. Hoe ze dat probleem willen gaan 
oplossen mochten ze kampioen worden in de 1e klasse is niet 
bekend. Maar we lopen wat op de zaken vooruit. Over naar de 
wedstrijd. Tony Hogerhorst wilde niet teveel woorden vuil 
maken aan zijn partij. Een fout in het middenspel bracht hem al 
vroeg op de avond een nul. Daarna gebeurde er lange tijd niets 
totdat ook Abbes Dekker een nul kwam melden. Hij verloor 
een Hollandse partij na een enerverend zettenverloop. Abbes 
had jammer genoeg te vroeg aangevallen. Zijn loper en toren 
deden niet mee in de aanval en dat brak hem op. Vervolgens 
ging het snel. Het eerste halfje werd gescoord door Theo van 
Amerongen. Hij kreeg met wit een draak tegen en kwam over-

wegend te staan. Zijn tegenstander keepte echter heel precies 
alles naar remise. Aan het 4e bord scoorde invaller Dick Hajee 
naar wat later bleek het enige volle punt voor ASV door te 
winnen van jeugdtalent Onno Kampman. Dick speelde met 
zwart een Siciliaan waarbij Onno f4 speelde. Na Dick’s d5 
werd het centrum opengegooid en kwam hij voor in ontwikke-
ling. Na een kwaliteitsoffer bleef hij zijn tegenstander onder 
druk houden en kon hij hem het recht op de rokade ontnemen. 
De witte koning moest van e1 naar c2 lopen en zijn stukken 
werkte nog niet goed samen waardoor Dick een vrijpion op d2 
kreeg. In hoge nood gaf wit een kwaliteit terug maar ook dit 
bood geen soelaas. Uiteindelijk gaf Dick mat over de c-lijn 
nadat de d-pion was gepromoveerd tot paard. Na deze opsteker 
volgde echter weer razendsnel de volgende domper met het 
verlies van Remco Gerlich. Aan hem de ondankbare taak de 
2100-plusser(!) van Vliet aan het 3e bord(!) af te stoppen. 
Remco speelde met wit een Nimzo-Indiër die hij zoals voorge-
nomen rustig opzette. Een initiatief op de damevleugel zag er 
aardig uit totdat wit teveel stukken weghaalde van de konings-
vleugel. Zijn tegenstander kwam met een keiharde counter en 
het was snel over. Ook Robert Naasz kon het tij niet meer 
keren. Vanuit een Caro-Kann bemachtigde hij met wit het 
loperpaar maar moest daarvoor zijn pionnenstructuur vermin-
ken. Na een fase van langdurig manoeuvreren waarin het 
evenwicht niet werd verbroken wikkelde zijn tegenstander 
middels een kwaliteitsoffer af naar een eindspel waarin Robert 
met zijn toren tegen de loper weinig kon bereiken met zijn 3 
pionnen op f2, f4 en h2 tegen de kerngezonde 4 zwarte pion-
nen. Remise dus. Daarna bracht Johan van den Brink het voor 
Veenendaal winnende halfje binnen tegen invaller Paul 
Schoenmakers. Nadat deze twee oude bekenden wat vriende-
lijke woorden hadden uitgewisseld volgde een harde strijd 
waarin Paul enigszins onder druk kwam te staan. Hij hield 
echter goed stand en het dubbele toreneindspel dat overbleef 
was gelijk en dus werd de vrede getekend. Toen Jochem Woes-
tenburg aan het eerste bord vernam dat zijn partij de uitslag 
toch niet meer kon beïnvloeden kwam hij tot de conclusie dat 
hij met een gerust hart kon opgeven. Na een theoretische en 
zeer gecompliceerde openingsvariant die zijn tegenstander 
duidelijk wel goed kende maar Jochem helaas niet kwam onze 
ASV-er niet slecht te staan maar het was zo ingewikkeld dat hij 
de draad kwijt raakte en uiteindelijk dus verloor. Met deze 
tweede nederlaag van het seizoen zijn de eventuele kampi-
oensaspiraties van het 5e definitief de nek omgedraaid. Hand-
haven is nu het devies. Hiervoor zullen er nog wat punten ge-
scoord moeten worden!    Robert Naasz 
Gedetailleerde uitslag: Jef Verwoert - Jochem Woestenburg 1-0; 
Henk Don - Tony Hogerhorst 1-0; Gert Jan van Vliet - Remco Ger-
lich 1-0; Onno Kampman - Dick Hajee 0-1; Arjen Loonstra - Robert 
Naasz ½-½; Johan v.d. Brink - Paul Schoenmakers ½-½; Peter 
Verweij – Theo van Amerongen ½-½; Nico Bosman-Abbes Dekker 
1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
Ruime nederlaag ASV-6: Tegen het sterke Zevenaar-2 wist 
ASV-6 zich niet stand te houden. Al snel kwamen de voorte-
kenen van een naderende nederlaag. Met name aan de topbor-
den was Zevenaar op voorhand favoriet. Geen uitgebreid ver-
slag deze keer, vanwege ontbrekende partijverslagen en malai-
se vanwege een griepje. Hedser kwam na enig overleg tot een 
salonremise na 18 zetten met 14 zetjes theorie in een Tarrasch-
variant. Rob van Belle viel prima in, hij moest echter wel even 
wachten voordat hij aan de slag kon, daar zijn tegenstander met 
ca. 40 minuten vertraging arriveerde. Rob speelde een toren-
eindspel netjes uit, waarbij hij wel aangaf dat de tijd in zijn 
voordeel speelde. Koen Maassen van den Brink hield knap 
stand aan bord 1. Zelf was hij van mening dat hij door een 
ongelukkig zetje al snel zijn kansen elimineerde. De stand die 
ontstond wist hij echter wel te keepen, een goede prestatie 
tegen een 2000-speler. Dit was de positieve kant van het ver-



haal. Ruud Verhoef kwam goed uit de opening. In een Pirc 
kreeg hij met zwart genoeg ruimte. Wit zette een koningsaan-
val op die niet doorsloeg, maar wel een permanente dreiging in 
zich had. Door een kwaliteit te geven dacht Ruud tegenkansen 
te krijgen. Dit viel echter tegen. Met materiaal achter was het 
eindspel een verloren zaak. Met Jan Groen ging het niet veel 
beter. Na dameruil wist zijn tegenstander de lichte stukken 
beter te manoeuvreren en snoepte menig pionnetje van het 
bord, een nederlaag was het logische gevolg. Jacques Boonstra 
speelde een boeiend duel tegen de sterke Janssen. In een eind-
spel van T+P tegen T en enkele verspreidde pionnen aan beide 
zijden wist Jacques net niet stand te houden, het vallen van de 
vlag was in feite het genadeschot. Jan Vermeer en Frits Wig-
gerts incasseerden beiden een nul, helaas was ik zo verwikkeld 
in mijn eigen partij dat ik geen verslag kan doen. Volgende 
keer beter.     Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag: K. Maassen v.d. Brink-K. Verbeek ½-½; J. 
Vermeer - H. Karssen 0-1; J. Boonstra - T. Janssen 0-1; F. Wiggerts 
- V. Pelgrom 0-1; R. van Belle - M. Hekman 1-0; H. Dijkstra - E. 
Bosch van Rosenthal ½-½; R. Verhoef - J. Schaars 0-1; J. Groen - 
D. Meiboom 0-1. Eindstand 2-6.  
 
Ruime winst ASV-8: Het zijn erg aardige mensen die Ze-
venaarders. Ze kwamen een man tekort en lieten toen ook maar 
een tweede thuis want dan konden die ASV-ers ten minste 
tegen elkaar spelen. Dit is toch een prachtverhaal. Hoe het ook 
mocht zijn, Marco Braam en Horst Eder wonnen zo zonder een 
stuk te verzetten. En deze 2-0 groeide snel. Zekria Amani brak 
razendsnel de a-lijn open. Met 2 torens was hij heer en meester 
op deze enige open lijn, draaide vervolgens een bochtje en 
begon toen de tweede rij leeg te plukken. Met 2 lopers achter 
gaf de tegenstander op. Ook Frans Veerman liet geen moment 
twijfel bestaan. Hij zette zijn tegenstander zo onder druk dat 
deze een paard offerde. Het hielp niet. Spoedig daarna moest 
hij een tweede inleveren. Ignace Rood had het centrum spoedig 
in handen. Ook hij haalde er een stuk mee binnen. 5-0 Toen 
speelde alleen Hendrik van Buren nog. Hij kreeg Bokito te 
bekampen en dat ging niet slecht. Maar in het verre middenspel 
volgde een weinig gelukkige zet. Dat kostte 2 tempi. Wit liet 
niet meer los en redde de eer van Zevenaar. Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag: H. van Buren - J. Meulman 0-1; M. Braam - 
N.O. 1-0 (regl.); I. Rood - P. v.d. Poel 1-0; H. Eder - N.O. 1-0 (re-
gl.); Z. Amani - L. Janssen Steenberg 1-0; F. Veerman - N. Döll 1-0. 
Eindstand 5-1. 
 
ASV-11 verliest bij Kameleon-2: ASV-11 heeft het niet gered 
in Terborg tegen Kameleon-2. Het werd een 4-2 nederlaag 
waar 3-3 een terechte uitslag zou zijn geweest. Helaas ging het 
bij Jan Sanders in de slotfase mis. Als eerste verloor Ton van 
Eck. In een stelling met tegengestelde rokades zag Ton een 
pionnenopmars op zijn lange rokade op zich afkomen. Dit leek 
al moeilijk te verdedigen. Via een listige torenzet verloor Ton 
via een paardvork zijn dame tegen toren en was het daarna snel 
uit. André de Groot bracht de stand weer op gelijke hoogte. Hij 
kwam in het middenspel op de damevleugel binnen met zijn 
toren en verkreeg een vrije b en c pion. Dit schoof hij na een 
afwikkeling simpel uit. Marc van Uem offerde in een stelling 
met ruimtevoordeel een loper op h7 met het idee een mataanval 
te krijgen. Het bleek te optimistisch. Hij verloor nog een stuk 
en zwart kon simpel verdedigen. Jan Sanders speelde met 
zwart een prima partij en zette zijn tegenstander onder druk. 
Hij creëerde matdreigingen op de koningsvleugel. Dit kon zijn 
tegenstander ten koste van een pion stoppen. Daarna won Jan 
nog een kwaliteit en nog een pion. Het leek een kwestie van 
tijd maar in een stelling met D+L en 2 pionnen tegen D+T en 4 
pionnen kon hij het goede plan niet vinden en overzag een 
schaakje met torenverlies. Heel jammer van een goed gespeel-
de partij. Een duur punt ging zo verloren want gezien de stel-
lingen op de andere borden leek verlies nu onafwendbaar. Umit 
Duman won knap. Hij wist de vijandelijke koningsstelling te 
kraken waarbij hij de g- en h-pion won. Bovendien bleef de 
druk op de witte koning mede door de penning van het paard 
op f3. Via een aftrekschaak won Umit tenslotte de dame tegen 
een toren. Het was niet voldoende want de partij van Tobias 
van Leeuwen zou verloren gaan. Hij verloor in het middenspel 
door een onachtzaamheid een kwaliteit en kwam er daarna 
eigenlijk niet meer aan te pas. In de slotfase probeerde hij nog 
een vrijpion te krijgen maar die van zijn tegenstander, onder-
steund door de toren waren gewoon sneller. 
Gedetailleerde uitslag: J. Pöpping – T. van Leeuwen 1-0; J. Vinke – 
U. Duman 0-1; J. Philipsen – M. van Uem 1-0; C. Stahn – T. van 
Eck 1-0; L. Wezenberg – A. de Groot 0-1; T. Holtus–J. Sanders 1-0. 
Eindstand 4-2. 
 
Corus: Van de ASV-ers is Fokke Jonkman misschien wel de-
gene die het meeste achter het schaakbord te vinden is. Zo 
speelt hij regelmatig op de donderdag intern bij ASV maar hij 

probeert ook regelmatig mee te spelen in de interne competities 
van Meppel en Wolvega. In Meppel worden vier periodes 
gespeeld en won daar inmiddels de tweede cyclus. In Wolvega 
staat hij ook bovenaan. In deze EP zijn verslag van zijn deel-
name aan het Corus-toernooi. 
“Wederom voelde ik mij zeer bevoorrecht aanwezig te kunnen 
zijn bij de meest bijzondere schaakhappening die Nederland 
rijk is, het Corus Chesstournament. Bij de jaarlijkse deelname 
aan de dagvierkampen viel me dit jaar de afwezigheid van 
Barth Plomp en Siert Huizinga op, die de vorige edities wel 
meespeelden. Ik mocht aantreden in groep 3G en in de eerste 
ronde trof ik Tom Spits. We kenden elkaar van een teamwed-
strijd ASV2-Caissa2 afgelopen seizoen. Toen ontsnapte hij met 
wit met remise, nu kon hij het met zwart niet redden. Voor mij 
een goed begin, maar duidelijk het halve werk. De volgende 
dag dacht ik tegen Jan Burggraaf een pion te gaan winnen. 
Kwam er op tijd maar toch te laat achter hoe giftig die pion 
was. Daar had ik niet op moeten spelen. Toen ik na zware strijd 
op moest geven, stond die pion nog steeds op het bord. De 
laatste ronde tegen Henk van Huizen kreeg ik op het bord wat 
ik wilde en kwam ook totaal gewonnen te staan. Ik wikkelde af 
naar een eenvoudig te winnen toreneindspel maar trapte helaas 
in een remiseforcerende truc en kon erg teleurgesteld huis-
waarts rijden. Winst in die laatste partij zou voor ongedeelde 
groepswinst gezorgd hebben en dus promotie naar een hogere 
klasse. Nu viel mijn tegenstander die eer te beurt”. 
Naast Fokke doen momenteel Erika Belle en Nico Schoenma-
kers mee in Wijk aan Zee. Zij spelen mee aan een tienkamp. 
Daarvan volgende week een verslag. 
 
Rapidtoernooi: Het 2e rapidtoernooi van De Elster Toren werd 
zaterdag jl. door 50 schakers bezocht waaronder maar liefst 9 
ASV-ers. Een grote delegatie dus! Op Elo was Sjoerd van 
Roosmalen duidelijk favoriet maar kwam er toch niet echt aan 
te pas mede toen hij na een remise in de openingsronde in de 4e 
ronde verloor. In de 5e ronde kwam het spel echt op de wagen. 
Er waren op dat moment 6 koplopers waaronder drie ASV-ers 
te weten Daan Holtackers, die net in de 4e ronde het onderlinge 
duel van Siert Huizinga had gewonnen, Désiré Fassaert en 
Ruud Wille, die zijn titel verdedigde. Ruud kwam in deze 5e 
ronde met zwart al vrij snel remise overeen met Désiré. Daan 
verloor deze 5e ronde van een andere kanshebber Martien van 
der Meijden (Elo 2020) van de vereniging Dubbelschaak uit 
Boxtel. Deze nam zo met nog 2 ronden te gaan de koppositie 
in. In de 6e ronde kreeg Ruud de kans om hem te verslaan maar 
hij wist een hele goede stelling en tijdvoordeel niet te verzilve-
ren en moest in de slotfase in remise berusten. Daan had intus-
sen ook verloren van Martin Weijsenfeld en was daarmee uit-
geschakeld en Désiré kon ook niet profiteren want hij moest 
een remise toestaan aan Niels Matser van De Toren. Van der 
Meijden bleef dus koploper en moest de strijd om de 1e plaats 
in de slotronde aangaan tegen John van Ginkel van De Elster 
Toren, die ook op 5 punten was gekomen. In een spannend 
duel wist van der Meijden te winnen en werd met 6 uit 7 win-
naar van dit toernooi en daarmee opvolger van Ruud Wille. 
Désiré won in de slotronde nog wel van Michale Auwens maar 
bleef een half puntje achter. Met 5½ uit 7 werd hij niettemin 
knap gedeeld 2e. Ruud eindigde met o.a. Sjoerd, die in de slot-
fase nog terugkwam met 2 winstpartijen, op een gedeelde 4e-8e 
plaats. Zij behaalden een score van 5 uit 7. Ook Martin had 
zich nog in de top kunnen nestelen maar hij bleef op 4½ uit 7 
staan na een nederlaag in de slotronde. Ook Daan Holtackers 
kwam op 4½ punt uit. Siert Huizinga, die met 2½ uit 3 sterk 
begon, eindigde op 3½ uit 7. Ook Dick Hajee kwam op dit 
puntentotaal. Hij begon met 1 uit 4 (waaronder een nederlaag 
tegen Daan) maar kreeg de smaak toen te pakken. Frans Veer-
man begon heel goed met 2 uit 3 maar door een ongelukkige 
nederlaag tegen Martin kwam de klad erin. Alleen in de slot-
ronde volgde toen nog een remise. Maar met 2½ uit 7 eindigde 
hij nog wel boven Koen Maassen van den Brink die met 2 uit 7 
een voor zijn doen heel slecht toernooi speelde. De sfeer bij dit 
toernooi was weer heel plezierig. De organisatie hoopt het 
toernooi ook volgend jaar weer te laten plaatsvinden. En dat 
lijkt mij een goed plan! 
 
Uitslagen interne competitie 17e ronde (17 januari 2008): 
Jonkman–van Tol 1-0; Knuiman–Tangarife 0-1; Weijsenfeld–Sloots 
0-1; Fassaert–R. Wille 1-0; Braam-Verkooijen 0-1; Cretu–Steenhuis 
½-½; Manschot–Boom 0-1; van der Krogt–Eder ½-½; Kooman–de 
Munnik 0-1; van Eck–Koeweiden 1-0; Zuidema–Ariëns ½-½; Sin-
gendonk-Zunnebeld 1-0; Stomphorst–Bijlsma 0-1; van der Jagt–B. 
Sanders 0-1; Kelderman–Verbost ½-½; Diekema–J. Sanders 0-1; 
Stibbe–de Groot 0-1; van Vlerken–Torregrossa 0-1;  
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van der Wel–Huizinga 1-0; de Kok–
Bentvelzen 1-0. 


