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47e jaargang no. 40      donderdag 11 december 2008 
Oploswedstrijd: Vorige week maar weer eens een tweezet. 

En ook weer zo’n fijne 
oude. Hij is van de 
eerste Spanjaard, die 
internationaal doorbrak: 
Alfonso Abela. Dit 
probleem maakte hij in 
1877. Wit aan zet geeft 
mat in twee zetten. 
Oplossing: 1. Ph1. 
 
Externe competitie: Het 
is weer zover. De com-
petitie is in volle hevig-
heid losgebarsten. 
Afgelopen dinsdag 
startte ASV-10 in Het ASV-10 in Het Dorp met de wedstrijd tegen De Sleutelzet. 

Het duel eindigde in een ruime 4½-1½ nederlaag. Een ver-
slag van deze wedstrijd treft u nu reeds in deze En Passant 
aan. Vanavond krijgt de competitie een vervolg met de 
thuiswedstrijd van ASV-7 dat Veenendaal-3 ontvangt. Bei-
de teams staan na 2 wedstrijden in de middenmoot. De win-
naar kan wellicht aansluiten anders rest een roemloos be-
staan onderin. Ook thuis speelt ASV-11 tegen Ede-3. Ons 
elfde team verdedigt hierbij de eerste plaats. ASV-8 heeft 
vanavond een uitwedstrijd tegen De Elster Toren-2. Dit 
team staat gedeeld eerste en ASV-8 staat daar net achter met 
een matchpunt minder. Dat zal dus ongetwijfeld een span-
nend duel worden. Morgenavond moet u heen en weer rijden 
tussen Arnhem-Zuid en Velp om de wedstrijden van ASV-5 
en ASV-6 te kunnen bekijken. Het wordt dus druk op de 
Pleyweg. ASV-5 begint om 19.30 uur tegen de sterke jeugd 
van De Toren-2. Dat wordt dus een zware opgave. ASV-6 is 
te gast bij Velp-1. We zijn natuurlijk nog pas 2 wedstrijden 
onderweg dus wat is het waard maar toch staat ook daar de 
eerste plaats van ons zesde op het spel. Na al deze wedstrij-
den krijgen we een dag later ook nog eens de wedstrijden 
van onze zaterdagteams. Het kan dus niet op! Na de thuis-
wedstrijd van de 3e ronde reizen zij allen overmorgen af. 
ASV-1 doet dit naar Tilburg waar zij De Stukkenjagers-2 
treffen. Heeft de overwinning tegen HSC in de vorige ronde 
ons eerste zoveel zelfvertrouwen gegeven dat nu ook deze 
(gedeelde) koploper de dadendrang van ons eerste zal onder-
vinden?? We zijn benieuwd! ASV-2 is zelf gedeeld koploper 
en bij hun zit dat zelfvertrouwen wel goed maar juist dan is 
het oppassen geblazen. Tegenstander Zeist, dat nog puntloos 
is, zou bij teveel optimisme wel eens onverwacht uit de hoek 
kunnen komen. ASV-3 is zeker gebaat bij een overwinning. 
Zij spelen uit in Winterswijk bij concurrent WSG. Een be-
langrijk duel waarbij 2 matchpunten goud waard kunnen 
zijn. Vanavond wordt waarschijnlijk bij ASV al een partij 
voor deze wedstrijd vooruit gespeeld. ASV-4 tenslotte krijgt 
zaterdag in Nijmegen aan UVS-2 een lastige opponent. Na al 
deze wedstrijden kunnen we even op adem komen. ASV-9 
sluit volgende week donderdag 18 december de rij met de 
thuiswedstrijd tegen Pallas-5 uit Deventer. Dan staan ook de 
wedstrijden uit de voorronde van de OSBO-cup van ASV-5 
tegen SMB-4 en ASV-6 tegen ZSG-2 uit Zwolle op het 
programma. Voldoende spannende wedstrijden om naar uit 
te kijken dus!! 
 
Schaken Overdag: Het Daglichtschaak beleefde vorige week 
zijn derde schaakmiddag. Natuurlijk waren er zo vlak voor 
Sinterklaas pepernoten en allerlei ander snoepgoed dat de 12 

deelnemers zich goed lieten smaken. Natuurlijk werd er ook 
geschaakt. In groep A is er sprake van een zware strijd. Maar 
liefst 3 man gaat aan de leiding met 6½ punt te weten Albert 
Marks, Jan Vermeer en Dick Hajee. Na Rob Cornips (5½ 
punt) uit Nijmegen volgt Horst Eder met 4 punten. Hij haal-
de deze middag de volle buit. In de B-groep gaat Wim Zun-
nebeld onbedreigd aan de leiding. Dit keer was er toch weer 
een schaker meer maar een man of 20 moet toch mogelijk 
zijn. Kom dus ook naar het Daglichtschaak. De volgende 
schaakmiddag is op dinsdag 13 januari. 
 
NK-Rapid: Zaterdag jl. werd in Almelo het NK-Rapid voor 
clubteams gespeeld. Voor ASV was een viertal spelers uit 
ASV-1 afgevaardigd t.w. Léon van Tol, Wouter van Rijn, 
Remco de Leeuw en Richard van der Wel. Er werden 7 ron-
den gespeeld waarbij ASV uiteindelijk op een 10e plaats 
eindigde. Dat was nagenoeg in overeenstemming met de 
plaatsing op basis van de Elo zodat conform de verwachtin-
gen werd gepresteerd. Het ASV-team behaalde 8 matchpun-
ten en 16 bordpunten. Alle teams speelden in één poule. 
Daardoor speelde ASV in de 1e ronde tegen het beduidend 
zwakkere Borne. Dit team had niets in te brengen waardoor 
het toernooi met een 4-0 zege werd begonnen. Daarna werd 
met 3-1 verloren van SC Utrecht. Ook een logische uitslag. 
Tegen Meppel werd in de 3e ronde 2-2 gespeeld. Winst werd 
hier verspeeld toen Richard zijn dame weggaf. Verder won 
Léon van ons oud-lid Fokke Jonkman na een partij met wis-
selende kansen. Tegen Soest kon vervolgens weer een 2½-
1½ zege worden genoteerd waarna de grootste nederlaag van 
de dag volgde tegen Max Euwe uit Enschede: ½-3½. In de 
voorlaatste ronde werd het tegen MSV uit Maastricht 2-2 en 
het toernooi werd afgesloten met een 4-0 zege op Benne-
kom. Gespeeld werd in een vaste bordvolgorde. Wouter van 
Rijn trof zo aan het eerste bord sterke tegenstand maar hij 
kwam toch tot een prima score met 4 uit 7. Ook Léon van 
Tol kwam tot 4 punten. Hij won al zijn partijen met wit maar 
verloor alles met zwart. Remco de Leeuw werd topscorer 
van ASV met 5 uit 7 en Richard van der Wel speelde een 
wat tegenvallend toernooi. Aan bord 4 kwam hij tot 3 pun-
ten. Winnaar werd (en dat zal niemand verbazen) het team 
van HSG-1 uit Hilversum maar dat team telde dan ook alleen 
maar toppers als van Wely, Smeets, Stellwagen en ‘l Ami. 
En dat is toch van een andere orde. Het was een goed geor-
ganiseerd toernooi waaraan 29 teams deelnamen. Dat aantal 
viel nog wat tegen maar wellicht kan dit aantal de komende 
jaren verder uitgroeien. In 2009 zal het toernooi op 11 april 
worden georganiseerd. Hengelo is dan de speellocatie. 
 
OSBO-Kamp: Afgelopen zaterdag stond de tweede speeldag 
op het programma van de persoonlijke kampioenschappen 
van de OSBO. Voor de spelers in de Hoofdklasse was er 
geen ronde gepland. Zij spelen dan ook maar 7 in plaats van 
9 ronden zoals in de 1e en 2e klasse het geval is. Wel dus de 
1e klasse waar het bij Désiré Fassaert naar eigen zeggen weer 
bijna allemaal kommer en kwel was. In de derde ronde 
speelde hij met wit tegen Anton Spronk (Ede). Désiré had 
zich voorgenomen wat sneller te spelen, zodat hij nog tijd 
over zou houden om een eventueel bereikt voordeel in de 
tijdnoodfase te verzilveren (op de eerste speeldag was hij 
immers niet verder gekomen dan twee remises, na in de 
tijdnoodfase enkele keren de winst gemist te hebben). Resul-
taat was dat hij nu te snel afwikkelde waardoor hij in een 
volkomen gelijk eindspel terecht kwam. Weer remise dus. 's 
Middags trof hij met zwart Clemens Levink. Deze bood al 



na de 14e zet remise aan en na de 24e zet nogmaals. Toen 
had Désiré echter al een gedekte vrijpion op d3 weten te 
creëren en dit voordeel liet hij ook in tijdnood niet meer 
glippen. Eindelijk dus een overwinning. Désiré heeft nu 2½ 
uit 4. Ruud Verhoef bouwde zaterdagochtend in de 3e ronde 
met zwart tegen naamgenoot Harry Verhoef een overwicht 
op, maar had op een gegeven moment geen plan meer. Ruud 
gooide de stelling open en vond vervolgens zijn meerdere in 
de beter spelende Veenendaler. De 2e partij van die dag werd 
remise (weer met zwart) tegen van Schaik uit Zwolle (met 
ASV-6 treffen wij hem ook weer met ZSG op 18 december 
voor de OSBO-cup). Ruud liet in het eindspel de winst lig-
gen en accepteerde in wederzijdse tijdnood een remiseaan-
bod. Ruud staat met 2 uit 4 op 50%. Theo Koeweiden had 
een goede tweede speeldag. Hij won beide partijen en heeft 
nu 3½ uit 4. In de ochtendpartij speelde hij het damegambiet 
waarin hij in het middenspel een pion kon winnen. Hierdoor 
kreeg hij een mooie vrijpion maar moest nog wel hard wer-
ken. Zijn koning zat in een matnet en Theo moest zorgvuldig 
spelen om zijn pion via een schaakje niet kwijt te raken. 
Toen zijn koning uit het matnet kon wegkomen en zijn te-
genstandster geen schaak meer had ging ze in een verloren 
stelling door haar vlag. De middagpartij speelde Theo een 
Engelse opening en kon druk op zijn stelling leggen via de c-
lijn maar zijn tegenstander kon de partij net houden tot hij 
een fout maakte en Theo een stuk won en later ook nog een 
toren. Toch moest Theo weer oppassen voor vervelende 
schaakjes maar toen de dames van het bord waren kon hij 
zijn opponent even later mat zetten. Het waren wel 2 lange 
partijen. Zijn 2e partij was pas om 18:30 klaar. Maar niet 
alleen Theo, ook Frans Veerman won deze dag beide partij-
en en staat daarmee met 3 uit 4 ook goed geklasseerd!! Zijn 
eerste partij begon een kwartier later omdat de tegenstander 
(met wit) te laat was. Al spoedig kon Frans de torens ver-
dubbelen en binnenkomen op de tweede rij en daar mat niet 
meer te voorkomen was,gaf hij bijtijds op. In de 2e partij van 
die dag ging het met wit iets moeizamer maar in het eindspel 
had Frans een sterke loper en 3 verbonden vrijpionnen tegen 
een paard en een pion. Frans moest alleen oppassen dat het 
geen pat zou worden. Maar ook dat liep goed af. In de Vete-
ranengroep speelde Barth Plomp tegen Wim Thieme die 
voor Bennekom uitkomt. Na de opening leek Barth ogen-
schijnlijk redelijk te staan, maar hij kwam er niet doorheen. 
Toen hij een pionneneindspel inging had hij nog hoop dat 
het gewonnen was, maar dit was een illusie. Het was en bleef 
remise. Barth heeft nu 1½ uit 2. Paul Tulfer had in de 1e 
ronde een bye en speelde nu tegen oud-kampioen Mondria. 
Deze kreeg, door de rokade uit te stellen, spel op de dame-
vleugel dat veelbelovend leek, maar door een pion te offeren, 
die hij overigens niet aannam, kon Paul het initiatief in het 
centrum en op de koningsvleugel krijgen. Nadat zijn tegen-
stander toch gerokeerd had, wilde hij de opmars van de f-
pion van Paul tegengaan en tegelijk zijn slechte loper bevrij-
den, maar dat ging ten koste van een penning waarmee onze 
ASV-er die loper won. Daarna was het in een paar zetten uit. 
Hendrik van Buren verloor van favoriet Theo Goossen die 
als enige nu 2 uit 2 heeft. Toch was het geen walk-over zoals 
het grote Elo-verschil van zo’n 500 punten doet vermoeden. 
Pas tegen de 40e zet won Goossen een pion waarna hij be-
slissend voordeel kreeg. Op 10 januari wordt het toernooi 
vervolgd. 
 
Ruim verlies voor ASV-10: Afgelopen dinsdag speelde ons 
seniorenteam in Het Dorp tegen De Sleutelzet de derde com-
petitieronde. Er werden in deze wedstrijd teveel fouten ge-
maakt waar de spelers van De Sleutelzet dankbaar van profi-
teerden. Bob Hartogh Heijs kon dit keer niet van de partij 
zijn. Zijn plaats werd ingenomen door Bob Sanders. Vlak 
nadat uw redacteur de speelzaal binnenkwam werden er al 2 
partijen beslist. Bij Gerrit Verbost werd al in een vroeg sta-
dium remise overeengekomen door zetherhaling. In een 
gesloten stelling had wit wat druk op de koningsstelling van 
Gerrit met de dame op g3 en met een loper loerend op h6 
maar met Ph5 werd de vijandelijke dame steeds aangevallen. 
Mogelijk had wit met f4 de druk wat extra kunnen opvoeren 
maar wit was tevreden met remise. Kort daarna verloor Hein 
van Vlerken. Hij was al snel een toren kwijtgeraakt en bo-
vendien werd zijn koning naar c6 verjaagd. Daarbij overzag 
hij dat wit door de lange rokade de druk op d6 kon vergro-

ten. Toen wit daar kon slaan was het ook meteen mat. Ook 
Henk Kelderman ging in de fout. Hij dacht tot stukkenruil 
over te gaan maar miste dat hij hierdoor een stuk zou verlie-
zen. Later ging er nog een belangrijke pion verloren waar-
door de diagonaal richting koning open kwam. Toen zwart 
beide torens op de e-lijn kreeg werd de druk te groot. Inval-
ler Bob Sanders tekende daarna voor remise. Hij stelde zich 
met zwart solide op. Wit kreeg wel wat meer ruimte maar 
kon geen bres slaan in de verdediging van Bob. Na wat af-
tasten werd tot remise besloten. De partij van Hans Meijer 
stond op dat moment redelijk in evenwicht maar in het ver-
dere middenspel liet Hans zich toch een kwaliteit afhandig 
maken. Bovendien gingen er enkele pionnen verloren. Na 
verdere afruil werd het materiële overwicht te groot. Bij Jan 
Sanders tenslotte ontstond een spannende partij. Met een 
gedekte vrijpion leek er niets voor hem aan de hand. Zwart 
speelde alles of niets en probeerde via een matdreiging Jan te 
verschalken. Jan reageerde hier niet goed op en dacht zelfs te 
gaan verliezen toen zijn loper leek te worden ingesloten. 
Hieruit kon hij net ontsnappen en zo kwam er een to-
ren/paardeindspel op het bord waarbij de kansen wisselden. 
Na ruil bleef er een pionneneindspel over waarin tot remise 
werd besloten. Bij analyse bleek Jan hierbij toch winstkan-
sen te hebben. Remise leek echter toch wel de terechte uit-
slag. Daarmee was de 4½-1½ nederlaag een feit. 
Gedetailleerde uitslag: Bert Nobel – Hans Meijer 1-0; 

Henk van de Woude – 
Bob Sanders ½-½; Rob 
v.d. Hoeff – Jan Sanders 
½-½; Bep Theuns – Hein 
van Vlerken 1-0; Theo 
Kloppenburg – Henk 
Kelderman 1-0; Ab Rou-
wen – Gerrit Verbost ½-
½. Eindstand 4½-1½. 
 
Rapid: Na de tweede 
speelavond in de ASV-
rapidcompetitie heeft 
Léon van Tol zijn leiden-
de positie behouden. Zijn 
medekoploper Wouter van 
Rijn kwam nu niet in 
actie. Maar er zijn nog 
twee speelavonden voor 
de boeg en de achtervol-
gers zullen het Léon nog 
vast knap moeilijk gaan 
maken. De eerstvolgende 
rapidavond is pas op 5 
maart en de slotavond in 
deze competitie staat 
gepland voor 2 april 2009. 
 
ASV-Beker: Voor de 
bekergroep is inmiddels 
geloot voor de volgende 
ronde (1/8-finale). Hier 
kwamen de volgende 
partijen uit voort: Theo 
Koeweiden – Rob van 
Maanen; Horst Eder – Jan 
Groen; Hendrik van Bu-
ren – Marco Braam; Hed-
ser Dijkstra – Herman de 
Munnik; John Bijlsma – 
Jan Vermeer; Albert 
Marks – Jonathan v.d. 
Krogt; Tijs van Dijk – 
Liedewij van Eijk; Tjé 
Wing Au – Frans Veer-
man. Maak tijdig een 
afspraak. Dan houden we 
de vaart erin. Dat geldt 
natuurlijk ook voor de 
deelnemers in de Kroon-
groep. Ook daar staan 
voor de 1e ronde nog 12 
partijen open!! 

Stand ASV-rapidcompetitie 
na 8 ronden: 

Nr Naam Pnt Part. 
1 Léon van Tol 7 8 
2 Guust Homs 6 7 
3 Wouter van Rijn 6 4 
4 John Sloots 5½ 6 
5 Theo Jurrius 5½ 7 
6 Jan Knuiman 5½ 4 
7 Martin Weijsenfeld 5½ 8 
8 Otto Wilgenhof 5 4 
9 Richard v.d. Wel 5 8 
10 Daan Holtackers 5 4 
11 Siert Huizinga 5 7 
12 Anne Paul Taal 5 7 
13 Remco Gerlich 5 7 
14 Koen Maassen v.d. B. 5 5 
15 Sjoerd v. Roosmalen 4½ 7 
16 Eric Langedijk 4½ 8 
17 Ruud Verhoef 4½ 4 
18 Hedser Dijkstra 4½ 7 
19 Harm Steenhuis 4½ 4 
20 Harold Boom 4½ 3 
21 Erik Wille 4 1 
22 Ruud Wille 4 8 
23 Désiré Fassaert 4 4 
24 Martijn Boele 4 2 
25 Tony Hogerhorst 4 8 
26 Rob van Belle 4 4 
27 Pieter v.d. Zwan 4 4 
28 Jan Groen 4 8 
29 Hendrik van Buren 4 4 
30 Jan Vermeer 4 5 
31 Theo Koeweiden 4 8 
32 Ton van Eck 4 8 
33 Tobias van Leeuwen 4 5 
34 Ernst Singendonk 4 8 
35 Niels Kooij 4 1 
36 Jochem Woestenburg 3½ 4 
37 Marco Braam 3½ 8 
38 Dick Hajee 3½ 6 
39 Frans Veerman 3½ 4 
40 Ko Kooman 3½ 8 
41 Paul de Freytas 3 8 
42 Tjé Wing Au 3 8 
43 Henk Kuiphof 3 7 
44 Horst Eder 3 3 
45 Wim Zunnebeld 3 2 
46 Hans Meijer 3 4 
47 Henk Kelderman 3 6 
48 Bacon Shao 3 1 
49 Liedewij van Eijk 3 4 
50 Bram Rauwenhorst 3 1 
51 Bob Sanders 2½ 5 
52 Jonathan v.d. Krogt 2 3 
53 Lion de Kok 2 4 
54 Bob Hartogh Heijs 2 8 
55 Wim Peters 1½ 5 
56 Hein van Vlerken 1 8 


