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48e jaargang no. 1      donderdag 8 januari 2009 
Oploswedstrijd: Het was een paar keer vrij makkelijk (de-
cember is immers de maand van de cadeautjes). Maar dat kan 

maar niet door blijven 
gaan. Dit keer moesten 
jullie wat langer denken 
over de goede oplossing. 
Wit aan zet speelt en 
wint. De stand is uit 
Glek – Archipov uit het 
Russische teamkampi-
oenschap 2001. Oplos-
sing: 1. Pd6+, Lxd6 2. 
Dxd5. 
 
Gelukkig Nieuwjaar: De 
eerste week in het nieu-
we jaar ligt al weer ach-

ter ons. Velen van u heb ik al mogen treffen bij het Olympus-
toernooi van De Toren afgelopen zaterdag. Degenen die dit 
schaaktoernooi nog even aan zich voorbij lieten gaan wens ik 
bij deze alsnog een heel gelukkig, gezond, succesvol 2009 
toe. Geniet ervan en blijf vooral…… schaken!! 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 13 januari gaat het Schaken 
Overdag ook weer beginnen. Als deelname hieraan één van 
uw goede voornemens is dan komt het wel goed met deze 
schaakactiviteit. Jan Vermeer ziet u graag dinsdag om 14.00 
uur in het Nivon gebouw aan de Molenbeekstraat 26A voor 
weer een gezellig middagje schaken! 
 
Externe competitie: Door de 2 uitgevallen clubavonden van-
wege de feestdagen ben ik achterop geraakt met de teamver-
slagen uit de vorige competitieronde. Dat maken we in deze 
EP helemaal goed, aangevuld alvast met één verslag van de 
winst in de OSBO-cup. ASV-5 liet SMB-4 daarin met 4-0 
volledig kansloos. Het verslag van ASV-6 heb ik nog niet 
ontvangen. Dit team won met 3-1 van ZSG-3. Deze beide 
teams, aangevuld met ASV-4, dat deze ronde was vrijgeloot, 
zien we dus terug in de volgende ronde van de OSBO-cup. 
Op de laatste clubavond van 2008 was er naast het bekersuc-
ces nog een prachtige 6-0 competitiezege van ASV-9 op 
Pallas-5. Daar waar de zaterdagteams deze maand nog stil-
liggen komen de andere teams wel in actie. Dat begint a.s. 
maandag in Nijmegen met UVS-5 – ASV-11. Ook wordt er 
dan 1 partij vooruit gespeeld uit de wedstrijd Voorst-4 – 
ASV-9, deze ontmoeting krijgt op vrijdag 16 januari het 
vervolg. Diezelfde vrijdag is het ook de beurt aan ASV5. Zij 
spelen in Wijchen tegen Het Kasteel-2. Daarnaast is ASV-7 
die avond in Putten tegenstander van PSV/DoDo-2. Maar 
eerst volgen op donderdag 15 januari nog 2 thuiswedstrijden. 
ASV-6 ontvangt Wageningen-3 en ASV-8 is gastheer van 
het Apeldoornse Schaakstad-6. Het geheel wordt afgesloten 
op donderdag 22 januari met de wedstrijd ASV-10 – WDC-
3. Zo bent u weer bijgepraat. Volgende week meer over de 
externe met de uitslagen en standen na de vorige ronde. 
 
ASV-5 wint van De Toren-2: Strijdlustig maar ook met een 
zekere scepsis begonnen we aan onze derde competitiewed-
strijd in de eerste klasse OSBO. We misten onze eerste, vier-
de en zevende bordspeler, zij werden vervangen door Albert 
Marks, Dick Hajee en Jan Vermeer allen uit ASV-7. Het 
gemiddelde Elo-verschil bedraagt bijna 100 punten per speler 
in het voordeel van De Toren, maar dat is geen argument om 
niet voor de winst te gaan. Tony Hogerhorst kreeg als eerste 
remise aangeboden in een moeilijke stand aan bord 1. Na 
consultatie van de andere partijstanden accepteerde hij het 
aanbod. Kort hierna kwamen de uitslagen van bord twee en 

drie. Martijn Boele won van Nick Beijerinck (Elo 2085). Hij 
kon met een witte toren inslaan op g7 en na nog een kwali-
teitsoffer kreeg hij een gewonnen stelling, die hij op overtui-
gende wijze uitspeelde. Robert Naasz kwam met zwart moei-
zaam uit de opening, toen hij zijn stelling wilde activeren 
kwam hij in het nadeel. Zijn dame raakte overbelast en wit 
wist hiervan met een krachtzet te profiteren. Theo van 
Amerongen bracht ons weer op een punt voorsprong. Hij had 
al snel een pionneneindspel tegen Marcella Gunther en hij 
behandelde dat gelijkstaande eindspel beter dan zijn jonge 
tegenstandster. Marcella was pas terug uit Vietnam, waar ze 
deel heeft genomen aan het wereldkampioenschap schaken 
voor de jeugd. Albert Marks zorgde hierna voor een grote 
verrassing door Vincent Vleeming aan bord 5 te verslaan. Na 
de opening van f4 kwam Albert al snel in de problemen en 
verloor een kwaliteit. Hij kon echter via aanvallende acties 
de nodige verwarring stichten. Uiteindelijk leidde dit tot 
voldoende compensatie en na een blunder van wit was het 
volle punt voor ons binnen. Jan Vermeer zorgde via een 
zwaar bevochten remise voor een 4-2 tussenstand. Jan was 
een pion achterop geraakt en zat daarnaast nog met een ach-
tergebleven pion. Via actief spel kreeg hij de pion terug en 
kon hij eeuwig schaak forceren. Over waren nu nog de par-
tijen van Jacques Boonstra en Dick Hajee. Jacques had tegen 
Sjoerd van Willigen (de zoon van) zoals voor hem gebruike-
lijk een heel gecompliceerde stelling, die gaandeweg pro-
blematisch voor hem werd. Uiteindelijk moest hij capitule-
ren. En toen was er nog de partij van Dick Hajee tegen Noud 
Lentjes, één van de grote jeugdtalenten van De Toren. Dick 
kwam op een gegeven moment een stuk tegen twee pionnen 
voor te staan, maar moest wel een aanval tegen zijn koning 
zien op te vangen. Steeds weer wist zijn tegenstander een 
ingewikkelde en soms creatieve zet te vinden die voor Dick 
het nodige denkwerk kostte. Met minder dan 5 minuten bood 
Dick remise aan, maar dit werd geweigerd. Voor ons rond 
het bord was niet langer de vraag of de stelling van Dick 
gewonnen was, maar haalt hij de klok. Met nog 45 seconden 
tegen 90 seconden kreeg Dick in een nu helemaal gewonnen 
stelling een remiseaanbod, dat hij direct aannam, want win-
nen in die 45 seconden dat zou nog een hele opgave zijn 
geweest. De uitslag was daarmee 4½-3½ in het voordeel van 
ASV-5.    Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag: Tony Hogerhorst - Renze Post ½-½; 
Martijn Boele - Nick Beijerink 1-0; Robert Naasz - Jan van 
Dorp 0-1; Dick Hajee - Noud Lentjes ½-½; Albert Marks - 
Vincent Vleeming 1-0; Jacques Boonstra - Sjoerd van Wil-
ligen 0-1; Jan Vermeer - Steven Glasbeek ½-½; Theo van 
Amerongen-Marcella Gunther 1-0. Eindstand 4½-3½. 
 
Ruim verlies ASV-6: De concurrentie is groot in de 2e klasse 
D. Na twee overwinningen op rij volgde een overtuigende 
nederlaag in en tegen Velp, de gemoedelijke sfeer in wijk-
centrum de Paperclip deed naar niets aan af. Lange tijd was 
sprake van een gelijkopgaande strijd. Rond 11 uur stond het 
nog 2½-2½ , maar in het eindspel hebben we het laten liggen. 
Vooraf hadden we ingeschat dat we vooral op bord 5 t/m 8 
de basis voor de overwinning moesten leggen, doordat de 
selectie van Velp relatief smal is. Het team van Wageningen 
heeft nu de leiding genomen in deze klasse, ASV en Velp 
volgen op één matchpunt. Pieter van der Zwan stond al een 
maandje droog wat overwinningen betreft, dus was hij gemo-
tiveerd om risicovol te crushen. Dit pakte goed uit, met een 
pionnenfront op c4, d4, e4 en f4. Hierdoor stonden we al snel 
op een voorsprong. De tegenstander van Tijs van Dijk speel-
de met wit telkens krachtzetten en ook na afloop in de analy-
se hebben zij dat spel op geen enkele fout kunnen betrappen. 
Wit nam zoals het hoort initiatief en focuste in het midden-



spel op de damevleugel. De druk werd te groot en een pion 
ging verloren, waardoor Tijs wat moest en direct inzette op 
de koningsvleugel. Het leek even gunstig uit te pakken maar 
wit kon de counter net keepen en de stelling was er daardoor 
voor Tijs alleen maar slechter op geworden, hetgeen uitein-
delijk kansloos de partij kostte. Hedser Dijkstra meldde na 
ca. één uur dat hij een kwaliteitje gewonnen had. Dit voor-
deeltje werd niet meer weggegeven, waarna we fier de lei-
ding namen in de derby. Tjé Wing Au speelde tegen Erwin 
Velders. Erwin liet zich tactisch niet verrassen en wist een 
paar extra pionnen uit te bouwen tot een overwinning, de 
stand was weer gelijk. Bij deze stand had Ruud Verhoef na 
een moeilijke en scherpe fase in een Engelse partij het even-
wicht weten te herstellen. In een scherpe stelling werd zijn 
remisevoorstel door Huiskamp geaccepteerd. Vervolgens 
ging het drie keer op rij mis. Nico Schoenmakers speelde 
onder het toeziend oog van Ruud Wille aan bord 2 met zwart 
tegen mede-cursist Eric de Winter. Met lede ogen moest 
Ruud aanzien hoe trainingscoördinator Nico door Eric met 
het thema van de cursus van Pascal Losekoot van dit jaar van 
het bord werd gezet. Het thema luidt de drie A’s van aanval-
len, aanvallen en nog eens aanvallen! Het volledige trai-
ningsprogramma is overigens te zien op de weblog: 
http://pascaltraintasv.blogspot.com/. Eric speelde zijn loper 
naar f6, offerde zijn dame op h7, gevolgd door toren h4 
schaak en op de volgende zet mat op h8. Rob van Belle 
kwam redelijk goed te staan, kon remise krijgen maar speel-
de door in verband met de niet zo goed uitziende andere 
borden. Hij dacht met een torenafruil een losse pion bij de 
tegenstander op te kunnen peuzelen, maar dat werd onder 
dekking van koning en paard een vreselijke vrijpion die hem 
de kop kostte (1-0). Na een rustige opening van Marco 
Braam vanuit het Spaans werd de open d-lijn belangrijk, 
uiteindelijk resulteerde dit in een afruil van de torens en van 
de meeste lichte stukken. Het was een strategisch gevecht, 
waarbij vooral alleen fouten konden worden gemaakt. In het 
eindspel verkeerden beide spelers in tijdnood, de tegenstan-
der had 4 pionnen plus dame tegen drie pionnen plus dame. 
Door een inschattingsfout speelde Marco de verkeerde ko-
ningszet wat resulteerde in opgave. Fritz wist bij de analyse 
aan het einde van het middenspel nog te melden dat Marco 
mat in 6 had, zoals gebruikelijk het zout in de wond. Vol-
gende keer beter!     Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag: Carel Huiskamp - Ruud Verhoef ½-
½; Eric de Winter - Nico Schoenmakers 1-0; Hans v. Ca-
pelleveen - Marco Braam 1-0; Leen van Dalen - Rob v. 
Belle 1-0; Menno Potjer - Hedser Dijkstra 0-1; Erwin Vel-
ders - Tjé Wing Au 1-0; Jon Vos - Pieter v.d. Zwan 0-1; Jan 
van Galen - Tijs van Dijk 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
ASV 11 verliest van sterk Ede 3: 1-5: ASV-11 ging het duel 
tegen de sterke Edenaren als koploper in. Dat was leuk en 
vooral knap, maar onmogelijk te continueren. Liedewij van 
Eijk maakte in dit duel haar debuut in ASV 11. De yongster 
won al snel een kwaliteit. Vervolgens wilde ze teveel. De 
tegenstander won een stuk terug en langzaam maar zeker 
werd Liedewij naar een nederlaag gespeeld. Toch een ver-
dienstelijke partij. John Bijlsma counterde aanvankelijk goed 
op een vijandelijk schijnoffer, maar na dameruil kwam hij 
een stuk achter te staan. Ergens in het eindspel gaf hij ook 
nog een volle toren weg en dat was teveel van het goede. 
André de Groot had steeds een iets slechtere pionnenstruc-
tuur. Hij slaagde er niet in de slechte pionnen op te lossen. In 
een poging via een torenruil de zaak te redden, overzag 
André tenslotte mat. Wim Peters raakte al vroeg een kwaliteit 
achterop. Vervolgens verdwenen er gaandeweg de partij vier 
pionnen van het bord, waarna Wim zijn verzet staakte. Jona-
than heeft de hele avond tegen een gesloten stelling zitten 
kijken. Na 24 zetten waren slechts twee stukken geruild. Wie 
wat wilde, zou verliezen. Dus volgde een puntendeling. Jan 
Zuidema streed als laatste in een gelijk eindspel met voor 
beide spelers twee stukken en vier pionnen. In een poging 
met zijn pionnen gevaar te stichten, raakte Jan een kleinood 
kwijt. Op karakter haalde Jan toch nog een remise. Jammer 
van de forse nederlaag, maar er is lang stand gehouden tegen 
een sterke ploeg. En iedereen beleefde plezier aan zijn partij 
en daar gaat het tenslotte om.  Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag: John Bijlsma – Sebo Nienhuis 0-1; 
Jan Zuidema – Dick Krijgsman ½-½; André de Groot – 
Anton Spronk 0-1; Jonathan van der Krogt – Jan Hartsui-
ker ½-½; Wim Peters - Walter Pol 0-1; Liedewij van Eijk – 
Mart Pol 0-1. Eindstand 1-5. 
 

ASV-9 neemt na monsterzege koppositie over: ASV-9 trad 
voor het eerst dit seizoen geheel compleet aan en wel tegen 
koploper Pallas-5 uit Deventer. De verwachting was dat het 
een loodzware wedstrijd zou worden maar hoe anders pakte 
het uit….. Teamleider Bert Sigmond gaf het goede voorbeeld 
door reeds na een uurtje al het eerste punt binnen te halen.  
Na een tamme opening wist hij de c-lijn te veroveren en een 
belangrijke centrumpion onder vuur te nemen. Zijn tegenspe-
ler dacht dit probleem op te kunnen lossen door de dame van 
Bert te pennen met zijn toren maar hij kwam bedrogen uit en 
na een paardzet van Bert dreigde hij een toren te gaan verlie-
zen zodat hij verder spelen nutteloos vond (1-0). Na deze 
meevaller kwamen we goed op stoom en wist Umit Duman 
snel het tweede wedstrijdpunt binnen te halen met een wat 
dubieus loperoffer hetgeen zijn tegenstander niet aannam 
waardoor Umit al snel de koningsstelling van zijn tegenspe-
ler wist te slopen en de partij in zijn voordeel te beslissen (2-
0). Ko Kooman bereikte ook al gauw een voordelige stelling 
en wist na een kleine combinatie de dame van zijn tegenspe-
ler te veroveren en daarmee het derde punt binnen te halen. 
Tegen 21.45 uur werd door onze Marc van Uem het beslis-
sende punt binnengehaald en daarmee was de wedstrijd in 
recordtijd al beslist en dat is een prestatie van formaat. De 
nog gaande partijen van Herman de Munnik en Jan Willen 
Welberg werden pas in een veel later stadium beslist. Her-
man de Munnik had een kwaliteit gewonnen maar kreeg een 
koningsaanval over zich heen die er heel dreigend uitzag. 
Herman wist echter het hoofd koel te houden en de aanval af 
te slaan en haalde uiteindelijk het vijfde punt binnen. Onze 
kopman Jan Willem Welberg moest lang zwoegen maar wist 
uiteindelijk in een knap gepeeld eindspel met twee Lopers 
tegen een Toren het zesde punt binnen te halen. Met deze 
onverwachte monsterzege is ASV 9 voorlopig de trotse kop-
loper met twee punten voorsprong op de achtervolgers maar 
de weg is nog lang en vol hobbels.  Bert Sigmond 
Gedetailleerde uitslag: Jan Willem Welberg - Alex Ritsema 
1-0; Ko Kooman - Hans Roeloffs 1-0; Bert Sigmond - Hans 
Jonkman 1-0; Herman de Munnik - Herman Vrielink 1-0; 
Umit Duman - Albert Siebring 1-0; Marc van Uem - Frits 
v.d. Kuip 1-0. Eindstand 6-0. 
 
ASV 5 blijft in de winning mood: Een kleine week na de 
enigszins verrassende externe zege op de jeugd van de To-
ren-2 won ASV 5 ook de wedstrijd voor de OSBO-cup tegen 
SMB-4. Robert Naasz was aan het 4e bord als eerste klaar. 
Een forse blunder van de SMB-er kostte een kwaliteit en een 
pion waarna het voor Robert een kwestie van uitschuiven 
was. Daarna liet Martijn Boele het 2e punt aantekenen, zijn 
zoveelste overwinning op rij. Vanuit de opening kwam hij in 
een naar eigen zeggen remiseachtige stelling terecht. Martijn 
wist echter goed gebruik te maken van enkele onnauwkeuri-
ge zetten van zijn tegenstander en trok het eindspel naar zich 
toe. Met een 2-0 tussenstand was een halfje genoeg voor de 
overwinning. Maar daar wilden Tony en Remco niks van 
weten. Tony Hogerhorst wist na een rustige openingsfase 
langzaam maar zeker een prettige drukstelling op te bouwen. 
Zijn tegenstander keepte lang maar moest na een mooie slot-
combinatie van de ASV-er uiteindelijk opgeven. Remco 
Gerlich kwam goed uit de opening maar koos vanwege het 
teambelang voor een rustige voortzetting waar hij naar eigen 
zeggen ook een speculatief kwaliteitsoffer met compensatie 
had kunnen brengen. De stelling vervlakte enigszins en zijn 
tegenstander kwam goed terug. Maar in het verre eindspel 
bleek Remco na een mooie pionnendoorbraak op de ko-
ningsvleugel toch de sterkste.  Robert Naasz 
Remco Gerlich - Hans Eshuis 1-0;Martijn Boele - Huub 
Jansen 1-0; Tony Hogerhorst - Eric de Ridder 1-0; Robert 
Naasz - Oscar Mercan Cano 1-0. Eindstand 4-0 
 
Uitslagen interne competitie 13e ronde (18 december 2008): 
Homs–Woestenburg ½-½; Schleipfenbauer–Jurrius ½-½; 
Huizinga–P. Schoenmakers 0-1; Knuiman–de Freytas ½-½; 
Fassaert–Weijsenfeld 0-1; van Amerongen–Hajee ½-½; 
Marks–Boom 1-0; Dijkstra–Amani ½-½; van Buren – Man-
schot ½-½; van Eck – Kuiphof 1-0; Vermeer–Zunnebeld 1-0; 
Ariëns – B. Sanders ½-½; de Kok – Meijer 1-0; Singendonk 
– van Eijk ½-½; Hartogh Heijs – J. Sanders 1-0; Stibbe – 
Peters 1-0; van Vlerken – van Dijk 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: R. Wille–van Tol 0-1; Eder 
–Groen 0-1; Koeweiden–v. Maanen 1-0; Au–Veerman 0-1. 


