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47e jaargang no. 9      donderdag 28 februari 2008 
Oploswedstrijd: Uit de tijd, dat we nog Oost-Duitse en ande-
re Duitse schakers hadden hierbij de ondergang van de Oost-

Duitse meester Zinn 
tegen zijn collega-
meester Schmidt uit 
Polen. Het gebeurde 
allemaal in het toer-
nooi van Lipsk in 
1973. Zwart speelt en 
wint. Oplossing: 
1...Te2 2. Lxd4 
Txb2 en wit gaf het 
op. Na 3. Lxe5 heeft 
zwart een Zwick-
muhle op g2, waar-
mee hij net iets te 
veel materiaal bin-
nensleept. 
 

Bibliotheek: Zaterdag staat ASV van 13.00–16.00 uur 
weer in de Bibliotheek aan de Koningstraat om daar het 
schaken maar natuurlijk ook ASV te promoten.  
 
Moskou: Wouter van Rijn heeft in Moskou het Aeroflot-
toernooi met een score van 4 uit 9 afgesloten. Op zich een 
uitstekende score natuurlijk in dit sterke gezelschap spelers 
maar misschien heeft er meer ingezeten nadat hij met 3 uit 4 
was gestart. Er volgden daarna echter 4 nederlagen op rij. In 
de 5e ronde trof hij de Chinees Li Wang die uiteindelijk in 
deze B-groep met 7 uit 9 gedeeld eerste werd. Vervolgens 
kreeg Wouter nog eens 2 keer een IM voorgeschoteld. De 
beide Russen met een Elo van resp. 2367 en 2383 (dus ruim 
200 Elopunten meer dan Wouter) bleken te sterk. Na de 
nederlaag in de 8e ronde tegen een Turkse jeugdspeler, gebo-
ren in 1992 maar al wel met een Elo van 2288 wist Wouter in 
de slotronde nog wel te winnen. De Nederlander Sven Bak-
ker (2267) werd hiervan de dupe. Zo eindigde Wouter dus op 
4 punten. Wilt u nog wat terugkijken op dit toernooi kijk dan 
op de toernooisite: www.aeroflotchess.com. 
 
Externe competitie: De wedstrijden van vorige week leverde 
alleen voor ASV-5 een zege op. Tegen Bennekom-2 werd 
een belangrijke 5½-2½ winst geboekt. ASV-8 verspeelde 
promotiekansen met een 4-2 verlies tegen Doetinchem-2 en 
ASV-9 verloor ook met 4-2 tegen Elster Toren-3. ASV-1 
werd voor de KNSB-beker uitgeschakeld tegen het sterke 
HMC Calder uit Den Bosch. Vanavond volgt er nog een 
wedstrijd uit de OSBO-cup. ASV-5 neemt het hierin op te-
gen De Toren-3. Verder wordt er een partij vooruit gespeeld 
voor de wedstrijd ASV-11 tegen Rheden. 
 
ASV-1 maatje te klein: Het bekeravontuur zit er dit seizoen 
voor ASV-1 op. Tegenstander HMC uit Den Bosch bleek te 
sterk. Beide teams waren verzwakt. HMC miste Twan Burg 
(Moskou) en ASV kon geen beroep doen op Wouter van Rijn 
(eveneens Moskou) terwijl Leon van Tol zich ziek afmeldde. 
Natuurlijk telt zoiets voor ASV zwaarder omdat HMC nu 
eenmaal op meer sterke spelers kan terugvallen. Door een 
nederlaag van Peter Boel tegen Bianca Muhren kwam ASV 
op achterstand. Aardig aan dit duel was dat Bianca weer in 
Arnhem was na haar deelname deze zomer aan het internati-
onale Euwe Stimulanstoernooi in het Rijnhotel waar Peter de 
persdienst verzorgde. Beide partijen betrokken de stellingen 
en na enige verwikkelingen op afstand was het zwart die met 
succes de kansen greep en Peter kansloos liet. Otto Wilgen-
hof kwam in zijn lijfvariant terecht. Maar toen hij de stelling 
openbrak bleek dit eerder in het voordeel van zijn tegenstan-
der uit te werken. Otto kreeg toen geen kans meer om zijn 
positie te herstellen. Bij Richard van der Wel ontstond na de 

opening een interessante partij. Richard ging in op een com-
binatie die er kansrijk uitzag maar niet klopte. Richard kwam 
daardoor minder te staan maar toen zijn tegenstander een 
belangrijke pion weggaf kwam Richard terug in de partij. 
Toen zijn opponent de stelling wilde forceren kwam onze 
ASV-er zelfs op winst te staan maar in tijdnood blunderde hij 
echter. Dit kostte een stuk en de partij. Eelco de Vries kwam 
na een rustige opening toch op een gegeven moment positio-
neel wat slechter te staan. Heel nauwkeurig spelend wist hij 
echter het smalle pad naar remise te vinden. Daarmee werd 
het ½-3½ voor de sympathieke Brabanders die daarmee 
verder gaan in deze landelijke bekerstrijd!! 
Gedetailleerde uitslag: Eelco de Vries (zwart) - Michiel 
Abeln ½-½; Peter Boel - Bianca Muhren 0-1; Otto Wilgen-
hof - Willem Muhren 0-1; Richard van der Wel - Remco 
Sprangers 0-1. Eindstand ½-3½. 
 
Nederlaag voor ASV 6: Tegen Zutphen-2 wist ASV niet 
stand te houden. Lange tijd was het spannend, maar de neder-
laag kwam niet als een verrassing. Jan Groen speelde met 
zwart op bord 8 een solide partij. Fritz was het achteraf 
meestal eens met de gedane voortzettingen. In het damegam-
biet verloor wit onnodig twee tempi door zijn paarden naar 
b5 en g5 te spelen. Als gevolg hiervan kon zwart zich verder 
prima ontwikkelen met een matdreiging op h2 door Dd6 en 
Lb8. Het overbelaste verdedigende witte paard op f3 moest 
geofferd worden waarna de eerste uitslag (en enige winst) 
van die avond al niet veel later tot stand kwam. Hedser 
Dijkstra speelde met zwart "de Leeuw", blijkt zijn tegenstan-
der zelf ook een groot kenner hiervan te zijn en wist dus 
precies de zwakke plek van de zwarte opzet. Wit kreeg een 
zeer sterke druk en zwart moest alle zeilen bij zetten om hier 
onderuit te komen. Uiteindelijk sloeg de witte aanval niet 
door omdat zwart nog net een reddende zet had. Wit bood 
prompt remise aan die Hedser niet kon weigeren. Nico 
Schoenmakers zette middels een koningsgambiet zijn partij 
scherp op, maar bleef een pion achter. Op het moment dat de 
Zutphenaar zijn ontwikkeling met de rokade kon afronden, 
ruilde Nico de dames en wikkelde af naar een eindspel met 
één pion minder, maar met druk tegen de zwarte stelling. 
Zijn tegenstander wist echter met pionnen en toren een mat-
web te weven, waardoor Nico niet anders restte dan na het 
OSBO-PK en de OSBO-cup zijn derde nederlaag op rij met 
wit te laten aantekenen. Koen Maassen van den Brink speel-
de de Portugese opening(1. e4, e5 2. Lb5) om het Lettisch-
gambiet van zijn tegenstander te ontlopen. Zijn tegenstander 
antwoordde echter principieel met 2...f5 en zo ontstond voor 
beiden een onbekende stelling. Koen kwam zeer matig uit de 
opening en in het middenspel werden zijn paarden gedomi-
neerd door de lopers van de tegenstander. goed verdedigen in 
combinatie met de tijdnood van Koen’s opponent resulteerde 
uiteindelijk nog in een remise. Al vrij vroeg in de opening 
kwam Albert Marks zeer goed te staan. Op de 17e zet bood 
hij zijn zwarte loper ten offer aan wat bij acceptatie tot 
kwaliteitsverlies zou hebben geleid. Zijn tegenstander zag 
daar dus terecht van af maar verloor hierdoor een pion en 
later nog een. Albert stond gewonnen. Toen hij dacht op mat 
te kunnen spelen in het eindspel verloor hij de beide 
pluspionnen en met de grootste moeite (matdreigingen door 
Albert en een dreigende promotie van zijn tegenstander) 
berustte Albert in remise. Een interessante partij maar met te 
veel fouten van beiden. Jan Vermeer kreeg een rustige Sicili-
aan op het bord. Zutphenaar Oving (1920) zette een konings-
aanval op en Jan probeerde het centrum in handen te krijgen. 
Uiteindelijk kwam Jan veel beter te staan, maar in de tijd-
noodfase van Oving greep Jan mis en kwam hij iets minder 
te staan. Op zijn voorstel werd remise overeengekomen. 
Oving kon nauwelijks weigeren met nog 1.27 min. op zijn 
klok. Ruud Verhoef speelde een Pirc en kwam goed te staan. 
Hij ging echter onterecht in op een kwaliteitsoffer van wit en 



onterecht in op een kwaliteitsoffer van wit en kreeg een 
doorslaggevende aanval over zich heen. Marco Braam speel-
de een actieve partij in een variant van de Caro Kann. In het 
middenspel werd door een slippertje een stuk verloren. Door 
tijdnood van Marco’s tegenstander leek het nog spannend te 
worden, echter er werd nog een stuk weggegeven waarmee 
de zege van Zutphen was beklonken. Voor ASV-6 zal dit 
seizoen niet meer opleveren dan een bescheiden positie in de 
middenmoot.    Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag: E. Kloppers - K. Maassen van den 
Brink ½-½; W. Oving - J. Vermeer ½-½; R. The - N. 
Schoenmakers 1-0; J. Blaak - R. Verhoef 1-0; W. Rothen-
gatter - A. Marks ½-½; T. Michels - H. Dijkstra ½-½; G. 
Ruegebrink - M. Braam 1-0; W. v. Meeteren - J. Groen 0-1. 
Eindstand 5-3. 
 
ASV-8 duidelijk ten onder tegen Doetinchem-2: Doetin-
chem-2 is een van de kandidaten voor promotie in de groep. 
Maar dat waren we zelf ook. Hun topborden met 1842 en 
1794 deden weinig goeds verwachten. Onze staart zou het 
wel redden. Het kwam er op neer of de borden 3 en 4 goed 
presteerden. Zoals zo vaak liep alles anders dan gedacht. Tjé 
Wing Au ging gruwelijk in de fout in een Benoni. Hij stond 
na 20 minuten al aan de kant. Horst Eder had geen vertrou-
wen in zijn centrum. Hoewel ik het nog wel vond meevallen 
was hij blij met het halfje. Dat was ook Marco Braam. Voor 
het eerst weer aan het topbord speelde hij agressief en pre-
cies. Toen hij remise aanbood had de tegenstander met bijna 
200 Elopunten meer daar geen enkel probleem mee. Onze 
man stond minstens gelijk. Zo werd het 2-1 achter. Een blik 
op de staart leerde echter, dat we daar geen compensatie te 
verwachten hadden. Frans Veerman stond remise met domi-
nerende ongelijke lopers. Zekria Amani leek te gaan verlie-
zen met een pion achter en passieve stand. Ikzelf had het 
initiatief aan de tegenstander moeten laten (dubbele torens op 
de enige open lijn) en zou dus zeker geen punt scoren. Ik kon 
echter afwikkelen naar een pioneindspel met elk zeven pion-
nen. Ik weet nog steeds niet of ik dat had horen te verliezen, 
maar het gebeurde in elk geval niet. Ruimte voor vreugde, 
maar niet lang. Frans zag ineens dingen, die er niet waren. 
Hij zag ze niet alleen, maar ging er helaas ook achteraan. Dat 
werd dus een nul. Zekria had in de tussentijd nog een tweede 
pion verloren en moest T+4 tegen T+2 keepen. Voor niet-
schakers zou dit een prachtig tafereel hebben opgeleverd. De 
Doetinchemmer zag de oplossing van zijn problemen niet en 
had kennelijk moeite met alle aandacht, die zich op hem 
concentreerde. Zekria hield alle gaten, die hij en zijn tegen-
stander zagen, keurig dicht. Plots werd het de thuisspeler te 
veel. Hij herhaalde de zetten en Zekria natuurlijk ook. Zijn 
teamcaptain dreigde met een straftraining, waarop de man 
erg boos werd. Hij wilde in het vervolg niet meer voor het 
team spelen en had nu alleen vanwege tijdnood voor remise 
gekozen (met nog bijna 17 minuten op de klok). De discussie 
werd grimmig. Het was niet decent hierbij aanwezig te blij-
ven. Zo gingen we met een duidelijke nederlaag op zak toch 
nog met een glimlach naar huis. Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag: Bert Lenderink-Marco Braam ½-½; 
John Lutgens - Hendrik van Buren ½-½ Thomas Bijl - 
Horst Eder ½-½ Erwin Verhoogt - Tjé Wing Au 1-0; Gert-
Jan Zonneveld - Zekria Amani ½-½ Wim Lenderink - 
Frans Veerman 1-0. Eindstand 4-2. 
 
Vrije val ASV 9: Het begint erop te lijken dat de spelers van 
dit team de vierde klasse niet kan inspireren want ook deze 
keer werd in het stof gebeten en zijn er thans minder punten 
behaald dan vorig seizoen in de derde klasse en dat stemt tot 
nadenken... Door het onverwachte vertrek van ons gewaar-
deerde teamgenoot Jans Askes (die persoonlijk bij deze wed-
strijd afscheid kwam nemen) moest er een vervanger worden 
gezocht. Dankzij de inspanningen van Erik Wille is dat Tobi-
as van Leeuwen geworden, Tobias bedankt! Dan de wed-
strijd zelf: die begon nogal chaotisch daar de helft van het 
team van onze tegenstanders pas een kwartier na aanvang 
van de wedstrijd achter de borden kon plaatsnemen, tevens 
moest onze eerste bordspeler Tobias in de bovenzaal gaan 
zitten door de fysieke gesteldheid van zijn tegenspeler. Vol-
gens goed gebruik was John Bijlsma als eerste klaar en kon 
glimmend van trots vertellen dat hij zijn tegenstander had 
verpletterd in een Siciliaan waarin deze de Draakvariant 
speelde maar die zodanig mishandelde dat onze John daar 
wel raad mee wist. Kort daarna meldde Tobias zich met de 
boodschap dat hij zijn partij nodeloos had verknald en dat 
was een harde tegenvaller, zijn ballingsoord in de bovenzaal 
waar ook de rapidcompetitie gaande was heeft hem niet tot 
grootse daden kunnen brengen. Volgende keer beter Tobias. 

Hierna ging het snel bergafwaarts want ook onze Ko Koom-
an kwam met de boodschap dat hij het niet had gered, Ko 
lijkt ook in een vrije val terecht gekomen te zijn maar ik ben 
ervan overtuigd dat hij uit deze neerwaartse spiraal weet te 
ontsnappen. Dan Bert Sigmond die ditmaal de sterkste tegen-
stander tegenover zich had zien plaatsnemen. Bert wist de 
gehele partij zijn tegenstander het vuur behoorlijk aan de 
schenen te leggen maar deze wist elke keer de juiste verdedi-
ging te vinden al zag het er niet uit. Bert wilde perse winnen 
en dat werd hem fataal, hij opende de f-lijn en dat werkte als 
een boemerang waarna hij spoedig kon opgeven door onno-
dig stukverlies en dat was toch een onnodig hard gelag in een 
door van zijn kant goed gespeelde partij. Herman de Munnik 
wist de spanning in de wedstrijd weer terug te brengen door 
op het juiste moment een stukoffer te plegen hetgeen hem de 
dame van zijn tegenstander opleverde. Deze had nog wel 
enige compensatie voor zijn dame gekregen maar Herman 
wist de partij feilloos naar zich toe te trekken en onttrok zich 
hiermee aan de malaise die ASV-9 thans treft. Tenslotte 
Theo die moest winnen om tenminste nog een wedstrijdpunt 
voor ons team binnen te halen. Theo stond een pion achter 
maar had wel het initiatief verkregen en bovendien had zijn 
tegenstander aanmerkelijk meer tijd verbruikt. Theo wist zich 
met zijn tijdwinst en zijn stelling echter niet goed raad en 
raakte de weg helemaal kwijt, jammer Theo. Over drie we-
ken moeten we tegen koploper SMB-7 uitkomen en dat is het 
moment om te bewijzen dat dit team tot veel meer in staat is 
dan we tot nu toe hebben laten zien en Bert sluit een stunt 
zeker niet uit.    Bert Sigmond 
Gedetailleerde uitslag: Tobias van Leeuwen - K. Vogelpoel 
0-1; Ko Kooman – H. Schrader 0-1; Bert Sigmond - P. 
Scholten 0-1; Herman de Munnik – A. Reijnders 1-0; Theo 
Koeweiden – W. Scholten 0-1; John Bijlsma – L. Lutgen-
dorff 1-0. Eindstand 2-4.  
 
OSBO-Kamp: De 4e speeldag van de Persoonlijke kampioen-
schappen van de OSBO leverde in de Hoofdklasse al de 
kampioen op. Etiënne Goudriaan (Zutphen) prolongeerde 
zijn titel. Fokke Jonkman kon 2 punten aan zijn totaal toe-
voegen al was er een punt via een reglementaire zege. Ge-
lukkig had Fokke aan toernooileider Sibbele Bonthuis zijn 
mobiele nummer gegeven, zodat hij hem kon afbellen, mocht 
hij een bye krijgen voor de 5e ronde. Door ziekte van Alwin 
Pauptit was er inderdaad wederom een oneven aantal spelers 
en kreeg Fokke op zaterdagochtend even voor achten een 
telefoontje dat hij s´middags pas aanwezig hoefde te zijn. 
Dus een bye in de ochtend en in de 6e ronde mocht hij met 
zwart aantreden tegen Jeroen Bosch van Rosenthal (Voorst). 
Zij spelen vaker tegen elkaar en meestal heeft Fokke dan 
zwart. In de derde ronde van het open Kampioenschap van 
Voorst, eerder deze week gespeeld, speelden zij met dezelfde 
kleurverdeling tegen elkaar. Daarover volgende week meer. 
Dan zou je denken dat men de opening een beetje snel door-
kwam, maar ook zaterdag kostte dat weer erg veel tijd. Je-
roen leek wat beter te staan, maar verloor in een wat langere 
combinatie een pion. Zijn tijdvoordeel slonk daarna ook, 
zodat Fokke heel prettig kon proberen te winnen. Uiteinde-
lijk werd het een (winnend) toreneindspel met pluspionnen. 
Met beiden ruim minder dan 2 minuten op de klok behaalde 
hij een dame en een paar zetten later gaf Jeroen op. Zonder 
het reglementaire winstpunt mee te tellen komt Fokke bij 
winst in de slotronde met 3 uit 6 echt op 50% uit. In de 1e 
klasse raakte Martin Weijsenfeld zijn kansen op een kampi-
oenschap kwijt. Uit de 2 zaterdag gespeelde partijen kwam 
hij tot slechts een half punt. Met 5 punten heeft hij nu een vol 
punt minder dan de kopgroep van vier die de groepswinst in 
de slotronde onderling gaan uitmaken. Désiré Fassaert kwam 
op gelijke hoogte met Martin door 1½ punt aan zijn totaal toe 
te voegen. Nico Schoenmakers en Horst Eder voegden bei-
den een punt aan hun totaal toe. Nico won in de ochtendron-
de van Horst maar verloor ’s-middags. Horst herstelde van 
zijn verlies tegen Nico door de middagronde te winnen. Bei-
den blijven echter in de onderste regionen met 2½ punt voor 
Nico en 2 punten voor Horst. In de 2e klasse maakte Frans 
Veerman zijn beide verliespartijen uit de vorige speeldag 
goed door nu 1½ punt te scoren. Daarmee kwam hij met 4 uit 
8 weer op een 50% score uit! In de Veteranengroep moet 
Barth Plomp, die zaterdag jl. een bye opnam, het in de slot-
ronde opnemen tegen koploper Theo Goossen (Doetinchem). 
Alleen bij winst komt Barth op gelijke hoogte. Ook Henk 
Kuiphof kwam niet in actie. Ook hij nam een bye op en staat 
nu op 1½ uit 4. De slotronde in deze kampioenschappen 
wordt op zaterdag 5 april gespeeld. 


