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47e jaargang no. 5      donderdag 31 januari 2008 
Oploswedstrijd: De stand is uit de partij Diaz tegen Serrano 
gespeeld in het kampioenschap van Cuba in 1973. Zwart aan 

zet wint. Oplossing: 
1....La4 en wit gaf direct 
op. Er dreigt ...Lxc2 mat. 
Dit valt niet te weerleg-
gen met Td2 omdat Da6 
dan op de onderste rij 
dreigt te winnen en na 
Pxc8 is 2...Lxc2 3. Kxc2 
Da4 4. Kd2 Dxd1 uit. 
 
Jaarvergadering: Natuur-
lijk wilt u liever schaken 
maar om de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergade-
ring kunnen we vanzelf-

sprekend niet heen. Dat hoort er nu eenmaal bij. Volgende 
week vervolgen we de interne competitie weer!! 
 
Nieuw: Vorige week mochten we Ger van Pelt verwelkomen. 
Hij was door Jan Sanders, zelf nog niet zo lang lid van onze 
club, enthousiast gemaakt om ook eens bij ASV te komen 
spelen. Wij wensen Ger veel plezier bij onze vereniging. 
 
Externe competitie: ASV-10 kwam als laatste in actie voor 
de 4e ronde in de OSBO-competitie en won met 3½-2½ van 
Dodewaard-3. Ook was er succes voor ASV-4 in de OSBO-
cup. Zij versloegen in de 1e ronde Veenendaal-3 met 4-0! 
 
ASV-4 plaatst zich voor volgende bekerronde: Zonder al te 
grote problemen heeft ASV-4, verliezend OSBO-cupfinalist 
van het afgelopen seizoen, zich ontdaan van Veenendaal 3. 
In deze eerste bekerronde kwam ASV-4 al snel op twee bor-
den beter te staan. Na ruim twee uur spelen was het Erik 
Wille die het eerste punt aantekende. Een speculatief stukof-
fer pakte goed uit. Overigens vooral doordat de Veenendaler 
in de ingewikkelde stelling de weg kwijt raakte. Mat besliste. 
De 0-2 kwam van Gerben Hendriks. Dat was lange tijd niet 
verwacht. Hij stond gedrongen en Martien Rood wilde maar 
geen fout maken. Bij de eerste dreiging van Gerben ging Mr. 
Veenendaal echter wel in de fout. Onnodig offerde hij een 
kwaliteit, waarna Gerben afwikkelde naar een eindspel dat 
eenvoudig won. Siert Huizinga zorgde voor de 0-3 in de 
beste partij van de avond. Doordat de tegenstander zijn stuk-
ken erg passief opstelde kreeg Siert allerlei aanknopingspun-
ten. In tijdnood won Siert vervolgens eerst materiaal om 
vervolgens met een loper - ondersteund door twee paarden - 
mat te zetten. Anne Paul Taal speelde een gambiet. Na een 
vroege dameruil werd de pion pas in het remiseachtige eind-
spel teruggewonnen. Anne Paul zag echter veel beter dan zijn 
tegenstander waar de praktische kansen lagen. Een van de 
vele kansen werd benut: 0-4.  Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: Martien Rood–Gerben Hendriks 0-
1; R. Leer – Erik Wille 0-1; G. Bulthuis – Anne Paul Taal 
0-1; Nico Bosman–Siert Huizinga 0-1. Eindstand 0-4. 
 
Belangrijke winst ASV-7: De belangen voor de wedstrijd 
tegen De Toren-6 waren vooraf duidelijk. ASV-7 moest deze 
naaste achtervolger van zich af zien te houden om de promo-
tiekansen en dus een terugkeer naar de 2e klasse OSBO in 
eigen hand te houden. ASV-7 bleef inderdaad koploper maar 
de 4½-1½ eindstand doet anders vermoeden. Het ging be-
paald niet vanzelf! In een vooruitgespeelde partij kwam Dick 
Hajee al goed weg. Zijn tegenstander liet een goed opgezette 

partij verzanden in remise door het voordeel in een stelling 
met 2 verbonden vrijpionnen te verspelen. Door actief tegen-
spel wist Dick in het eindspel de pluspion van zijn tegen-
stander in bedwang te houden zodat hij nog een half punt aan 
deze partij overhield. Na deze wat gelukkige remise volgde 
op de wedstrijdavond eerst een degelijke remise van Tijs van 
Dijk. Hij zette het met zwart op afruil van stukken. Hij deed 
dat wel slim want er ontstond een situatie dat zijn tegenstan-
der een lelijke dubbelpion kreeg en dus feitelijk met een pion 
minder speelde. Helaas was het ook tot ongelijke lopers 
gekomen dus meer dan een plusremise werd het niet. Jacques 
Boonstra won overtuigend. Al in de opening won hij door 
een foutieve dameuitval van zijn tegenstander een pion. Dit 
werd later gevolgd door een kwaliteit. In een stelling met een 
verre vrijpion won hij vervolgens nog een kwaliteit. Onbe-
doeld gaf Jacques een stuk terug toen hij teveel gefixeerd 
was op het doorlopen van de vrijpion. Na promotie van de 
pion kreeg onze ASV-er materiaal terug hetgeen de stelling 
nog meer vereenvoudigde. Toen hij meteen daarna nog een 
stuk zou winnen gaf zijn tegenstander op. De overige drie 
partijen bleven spannend tot het eind. Hoewel het bij Ayyou-
bi meer spannend was vanwege het moment dat Michel Teu-
nissen door de vlag zou gaan. Overigens had onze ASV-er in 
de opening een pion kunnen verliezen in het centrum op d4. 
Ayyoubi had dan niet terug kunnen slaan vanwege een vork-
je. Zwart had dan duidelijk beter gestaan maar toen deze dit 
naliet kreeg Ayyoubi veel beter spel met een sterke witte 
loper op d6 die de zwarte koning in het centrum hield. Onze 
ASV-er verstevigde daarna zijn stelling met sterk spel. Het 
kostte Teunissen veel tijd om een goede verdediging te vin-
den en ging dan ook inderdaad door de vlag maar Ayyoubi 
zette hem ook meteen daarop mat op a7. Even daarvoor had 
Tom Bentvelzen heel handig gekozen voor eeuwig schaak. 
Misschien had daar in de slotfase iets meer ingezeten maar 
halverwege stond Tom niet best. Zijn toren op h1 leek een 
roemloos bestaan te krijgen maar hij redde zich hier handig 
uit waarna de kansen keerden en Tom zich op de vijandelijke 
lange rokade kon storten met de uiteindelijke puntendeling 
als resultaat. De stelling van teamleider Henk Kuiphof was in 
die slotfase prachtig om te zien. Echt een stelling voor een 
plaatje in de rubriek van Hendrik van Buren in ASV-Nieuws. 
Dat hij zover kon komen zag er na de opening niet naar uit. 
Henk leek te worden overlopen in de aanval maar zijn tegen-
stander offerde net even te snel een kwaliteit waardoor Henk 
kon consolideren. Via de d-lijn kreeg hij vervolgens zelf 
kansen. De stelling werd steeds ingewikkelder. Met een 
slimme pionzet dreigde wit van alles maar Henk hield het 
hoofd koel en hield zijn al redelijk geschonden koningsvleu-
gel onder controle. Intussen creëerde hij zelf aanvalskansen 
met matdreigingen op de onderste lijn waarvoor wit ook op 
zijn hoede moest zijn. Het tijdvoordeel viel daarna in het 
voordeel van Henk uit. In de tijdnoodfase zag zijn tegenstan-
der het niet meer en Henk won eenvoudig. Een prachtige 
partij! Daarmee viel de winst wel wat ruim uit maar ASV-7 
bleek in enkele partijen net even slagvaardiger. 
Gedetailleerde uitslag: Michel Teunissen-Saiffudin Ayyou-
bi 0-1; Tom Brans-Dick Hajee ½-½; Ron Brachten-
Jacques Boonstra 0-1; Erik Minderman-Tijs van Dijk ½-½; 
Hans Donker-Tom Bentvelzen ½-½; Roland van Witteveen-
Henk Kuiphof 0-1. Eindstand 1½-4½ 
 
Nipte nederlaag ASV 9: Het negende reisde deze 4e ronde af 
naar Wijchen-Zuid beseffende dat winst noodzakelijk was 
om nog mee te kunnen doen voor een eventuele promotie-
plaats. De eerste teleurstelling was de nederlaag van John 



Bijlsma die een tussenschaakje over het hoofd zag, een stuk 
kon inleveren en snel kon opgeven. Ik had onderweg al stel-
lig de indruk dat zijn adrenalinegehalte erg hoog was en dan 
is John aan het bord zichzelf weleens te snel af (0-1). Ko 
Kooman speelde een goede positi-
onele partij en wist uiteindelijk 
met een paardvork zijn tegenstan-
der tot opgave te dwingen. Hier-
mee wist hij  zich knap te revan-
cheren van zijn in de vorige wed-
strijd geleden flitsnederlaag (1-1). 
Herman de Munnik is de laatste tijd in vorm en dat bleek ook 
nu weer. Hij wist in het eindspel een pluspion te verzilveren 
waardoor we op voorsprong kwamen (2-1). Bert Sigmond 
weet met wit dit seizoen weinig klaar te maken en dat bleek 
ook nu weer. In een Siciliaanse partij liet hij zich de kaas van 
het brood eten en na het inleveren van een belangrijke cen-
trumpion liet hij ook een loper insluiten. Bert toonde echter 
vechtlust en dat betaalde zich uit toen zijn tegenstander een 
penning van zijn dame over het hoofd zag waardoor Bert zijn 
materiële achterstand ongedaan kon maken en er snel tot 
remise werd besloten omdat er verder niets meer inzat (2½-
1½). Dan Jans Askes, deze keer speelde hij aan bord zes in 
de hoop dat hij daar zijn eerste punt zou kunnen behalen. 
Jans speelde erg behoudend en zijn tegenstander wist hem 
daardoor vast te zetten. Uiteindelijk raakte hij een belangrij-
ke pion kwijt en na afruil van de dames kwam hij in een 
verloren eindspel terecht moest helaas opgeven (2½-2½). 
Jans wist toch iets positiefs uit zijn nederlaag te halen door 
zijn tegenstander, de in Arnhem woonachtige  Remco Men-
ger, over te halen om eens een clubavond bij ASV te komen 
bezoeken. Tenslotte onze Theo Koeweiden die aan het eerste 
bord speelde en knap tegenspel bood maar ondanks taai ver-
zet het niet kon redden (3½-2½) waardoor bleek dat het ve-
nijn in de staart zat en het seizoen over is voor het negende.
     Bert Sigmond 
 
Eerste winst voor ASV-10: Afgelo-
pen donderdag ontvingen de senio-
ren Dodewaard-3. In de stand had dit 
team 2 punten en ASV-10 slechts 
één punt. Winst was dus hoognodig. 
Het eerste punt boekte Hans Meijer 
die een aanval van zijn tegenstand-
ster (waarmee ze een pion won) kon pareren. De vijandelijke 
dame werd in een geïsoleerde positie gedrongen waarna 
Hans de beslissende aanval op de koningsstelling kon uitvoe-
ren. Henk Kelderman kreeg een ruimtelijk overwicht wat 
leidde tot een aanval op de toren op a1 waardoor de rokade 
moest worden opgegeven. De aanval leverde wel pionwinst 
op die evenwel in het eindspel weer verloren ging. Het 
evenwicht werd hierdoor weer hersteld waarna tot remise 
werd besloten. Wim Zunnebeld, tot nu toe nog niet succes-
vol, bouwde een solide stelling op met overwicht op de zwar-
te stelling. In de slotfase kwam het slaan van een niet gedekte 
pion op h5 Wim helaas duur te staan. Er volgde mat in één! 
In de partij van Gerrit Verbost, tegen oude bekende Geurt 
van Rinsum, bleef het in evenwicht totdat zwart met een 
loper een paard van Gerrit kon blokkeren. Dit leverde zwart 
met een toren op de open b-lijn stuk- en pionnenwinst op. De 
overmacht was daardoor zo groot dat verder spelen zinloos 
was. Jan Sanders, invaller voor Bob Hartogh Heijs, won door 
goed spel een loper en 2 pionnen. Dit voordeel werd nog 
uitgebouwd en Jan zette een beslissende aanval in met de 
loper op b7 en een meerderheid van 7 tegen 4 pionnen ge-
steund door de toren en dame. Dameruil werd geforceerd en 
tegen de oprukkende pionnenformatie was geen verweer 
meer mogelijk Een goed opgezette partij met een mooie 
winstvoering. Als laatste was Hein van Vlerken nog in de 
strijd. Door een blunder won hij een paard. Maar zijn tegen-
stander gaf geen krimp en kwam met dame, toren en paard 
op de koningsvleugel opzetten. Maar hij zette niet door en 
trok zich terug in zijn stelling. Kennelijk had hij torenwinst 
overzien. Nu was het Hein die zijn stukken kon activeren 
waarmee hij de zwarte koning kon terugdrijven. De witte 
stukken werkten goed samen waardoor mat niet meer te 
voorkomen was. Na in het defensief te zijn geweest een goed 
en consequent uitgevoerde aanval. Dit punt bracht tegelijk de 
winnende eindstand 3½-2½ en daarmee de eerste overwin-
ning in deze competitie.  Henk Kelderman 
 

Corus: Het NK voor journalisten, jaarlijks één van de neven-
activiteiten bij het Corustoernooi, is ook altijd een toernooi 
op zich. In de nieuwe speellocatie van Eet en Drink Lokaal 
De Liefhebber in de Zwaanstraat in Wijk aan Zee moeten de 
journalisten zich zeker thuis hebben gevoeld. Zo werden de 
verslaggevers door twee dames van de CORUS-organisatie 
zeer gastvrij verwelkomd, gevolgd door een lunch met erw-
tensoep en broodjes, waarna de 22 schrijvende schakers zich 
vol overgave aan het schaken zetten. Vanuit het hele land 
waren de nieuwsschrijvers naar Wijk aan Zee gekomen om, 
alweer voor de negentiende keer, gedurende vier dagen de 
titel Nederlands Schaakkampioen voor Journalisten te be-
twisten. ASV-er Peter Boel, die op de hoogste Elo kon bogen 
van alle aanwezige journalisten, was hier als oud-kampioen 
natuurlijk bij maar hij kon zijn titelaspiraties dit jaar helaas 
niet waarmaken. In de eerste 2 ronden werd er nog wel ge-
wonnen maar door nederlagen in de 3e en 4e ronde wierpen 
hem ver terug. Dit waren ook nog eens verliespartijen tegen 
de beide latere winnaars Kees Stap en Martin Voorn. Deze 
twee eindigden met 5½ uit 7 gedeeld eerste waarna de voor 
de S.V. Wageningen uitkomende Kees Stap de snelschaak-
barrage met 2-0 won en zo de titel voor zich opeiste. Peter 
Boel eindigde na de slechte fase halverwege het toernooi 
toch nog met 4½ uit 7 op een gedeelde 3e plaats. In 2009 
staat het twintigste NK voor journalisten op het programma 
in Wijk aan Zee. 
Het spelen in de nabijheid van de grootmeesters inspireerde 
Erika Belle (Elo 1922) en Nico Schoenmakers (Elo 1793) in 
de tienkampen tot grote daden. In groep 3D kwam Erika tot 
een score van 5 uit 9. Daarmee eindigde ze op een gedeelde 
4e plaats. In de openingsronde moest ze even haar draai vin-
den. Deze partij ging verloren. Daarna scoorde ze in de daar-
opvolgende 5 partijen 4 punten. Helaas kon ze deze serie niet 
vasthouden want in de laatste drie partijen won ze nog een-
maal en verloor ze twee keer. Met een TPR van 1978 sloot ze 
het toernooi toch positief af. Nico Schoenmakers eindigde in 
groep 4K op een gedeelde eerste plaats met 6 uit 9. Heel 
degelijk startte hij met 2 winstpartijen en 4 remises. Na de 
rustdag verloor hij zijn enige partij. Hij liet zich daardoor 
niet uit het veld slaan en won de twee laatste partijen. Met 
een TPR van 1921 bleef hij ruim boven zijn Elo en kon ook 
hij terugkijken op een goed toernooi! 
 
Rapid: Succes was er zaterdag jl. voor Désiré Fassaert die 
voor het tweede achtereenvolgende jaar het Willy Janssen 
Snelschaaktoernooi (eigenlijk een rapidtoernooi met 20 mi-
nuten per speler) in Millingen a/d Rijn op zijn naam schreef. 
De basis hiervoor werd reeds in de eerste twee ronden gelegd 
met overwinningen op Mark Agterberg en Marcel Lever 
(resp. als nr. 1 en 3 geplaatst, beide van Koningswaal uit 
Beuningen). Al na de derde ronde stond Désiré alleen aan 
kop met 3 uit 3. Deze koppositie stond hij niet meer af. Al-
leen in de vierde ronde raakte Désiré een halfje kwijt tegen 
SMB-er Valentijn Phijffer. Met 6½ uit 7 werd Désiré onbe-
dreigd eerste. 
Een ander rapidtoernooi voltrok zich diezelfde zaterdag in 
Lichtenvoorde. Bij dit 18e Jan Lanketoernooi, waar 49 scha-
kers aan deelnamen, eindigde Ruud Wille met 5 uit 7 op een 
gedeelde 5e plaats o.a. samen met Menno Dorst. Hij speelt 
daar voor de organiserende schaakvereniging Rokade samen 
met de in Lichtenvoorde woonachtige Gert-Jan van Vliet, die 
vroeger voor de inmiddels niet meer bestaande Arnhemse 
vereniging GOVA uitkwam. Marcel Krosenbrink uit Win-
terswijk werd op weerstandspunten eerste met 6 uit 7. Hij 
won onlangs bij het Olympustoernooi van De Toren ook al 
de 1e klasse. Ruud verspeelde een hogere positie in de 6e 
ronde toen hij na een wilde en onnauwkeurige opening ver-
loor van Patrick van Noppen. Deze eindigde uiteindelijk 
samen met Krosenbrink op een gedeelde 1e plaats. Het was 
een gezellig toernooi in een ongedwongen sfeer. 
 
Uitslagen interne competitie 18e ronde (24 januari 2008): 
v. Roosmalen-Sloots ½-½; R. Wille–Jonkman 0-1; Dijkstra–
Weijsenfeld 0-1; Maassen van den Brink- Hogerhorst 1-0; 
Vermeer-v. Belle ½-½; Bentvelzen- Braam ½-½; Kuiphof-
Hajee ½-½; v. Buren-Groen 0-1; Boom-Cretu ½-½; v. Eck-
Veerman ½-½; de Munnik-Manschot ½-½; Ariëns-
Singendonk ½-½; Bijlsma-Karaogulu 0-1; van Pelt-de Kok 
½-½; B. Sanders-Visser 1-0; Stibbe - Torregrosa 0-1. 
ASV-bekercompetitie (correctie uitslag) de Kok – Bentvel-
zen 0-1 (i.p.v. 1-0). 

1 Theo Koeweiden 0
2 Ko Kooman 1 
3 Bert Sigmond ½
4 John Bijlsma 0 
5 Herman de Munnik 1 
6 Jans Askes 0

1 Hans Meijer 1
2 Wim Zunnebeld 0
3 Jan Sanders 1
4 Gerrit Verbost 0
5 Henk Kelderman ½
6 Hein van Vlerken 1


