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48e jaargang no. 11      donderdag 19 maart 2009 
Oploswedstrijd: Vorige week mocht u zich buigen over een 
studie van Seleznev uit 1917. Wit speelt en houdt remise. 

Oplossing: Iedereen, 
die zich met deze 
studie bezig houdt ziet 
de vraag langskomen: 
Waarom is 1. Kd6 
goed en 1.Kf6 fout? 
Maar tot slot kwam 
iedereen er achter. 1 
Kd6, Kd4 2.Kc6, Kc3 
3. Kd5, b3 4.Ke4, b2 
5. La2 en de zwarte 
pionnen worden tegen 
gehouden. 
 

ASV-Voorjaarstoernooi: De 100 deelnemers werden niet 
gehaald maar met 91 scha-
kers mogen we zeer tevre-
den zijn. We kunnen dan 
ook terugkijken op een 
uitstekend verlopen rapid-
toernooi. Vorig jaar kwa-
men we immers niet verder 
dan 64. Zo was het Grand 
Café in het Lorentz deze 
zaterdag weer gezellig vol!! 
Bovendien waren er ASV-
ers in de top van het klas-
sement te vinden. Toer-
nooiwinnaar werd Otto 
Wilgenhof. Hij was zater-
dag bij ons Voorjaarstoer-
nooi voor niemand te stui-
ten. Met een fantastische 
score van 7 uit 7 was Otto 
dan ook de terechte winnaar 
en liet hij de concurrentie 
volledig in het stof bijten. 
Titelverdediger Willy Hen-
driks viel zelfs naast de 
prijzen. Met 4½ uit 5 volgde 
hij nog in het spoor van 
Wilgenhof maar in de direc-
te confrontatie sloeg Otto 
toe en ook in de slotronde verloor Willy zijn partij. Hij werd 
daarmee gedeeld 6e met 4½ punt. Eenzelfde score werd door 
Wouter van Rijn behaald. Ook in groep B was ASV in de 
top te vinden. Nico Schoenmakers en Murat Duman deelden 
de 1e prijs met de Huissense jeugdspeler Richard Rieksen 
met 5½ uit 7. Murat won deze groep vorig jaar en behoorde 
dus nu weer tot de sterksten maar het ging in het begin even 
wat moeizaam want hij startte met 1½ uit 3. Daarna won hij 
4 keer op rij en eindigde zo toch nog bovenaan de ranglijst. 
Nico sloeg in de slotronde toe door één van de koplopers van 
dat moment te verslaan. Marco Braam eindigde met een 

goede slotserie van 3 uit 3 nog in de subtop. Daarmee maak-
te hij zijn trage start van 1½ uit 3 nog enigszins goed. Fijn 
was ook het weerzien met oud ASV-er Ignace Rood, die 
ASV zeker niet vergeten is na zijn verhuizing en graag het 
toernooi kwam meespelen. Hij scoorde 4 uit 7. In groep C 
zal Theo Koeweiden niet gedacht hebben dat hij na zijn 
verlies tegen Horst Eder in de 2e ronde nog op een gedeelde 
2e plaats zou uitkomen. Wel, het lukte hem want met 5 uit 7 
behoorde hij tot de prijswinnaars. Ook in deze groep een 
oud-ASV-er die we zeker ooit terug zullen zien op onze 
clubavonden te weten Peter van Deursen. Hij genoot zicht-
baar van een gezellig dagje schaak. En daar doen we het ook 
voor. Het plezier in het schaken moet toch voorop staan!! 
 
Externe competitie: De 5 competitiewedstrijden van afgelo-
pen week leverden 3 keer winst op, 2 keer werd verloren. Zo 
won ASV-6 met 5-3 bij Mook. Belangrijk was de nipte maar 
ook enigszins gelukkige zege van ASV-7 op Bennekom-2. 
Daarmee voorkwam ons zevende dat het nog degradatiezor-
gen zou krijgen. ASV-11 won met 3½-2½ van de jeugd van 
Variant-2 . ASV-9 liet zich daarentegen lelijk aftroeven door 
de jeugd van De Toren-11. Daar waar een kampioenschap 2 
ronden geleden nog een kwestie van tijd leek, is promotie nu 
nog lang niet zeker! Onze senioren van ASV-10 moesten 
met 4½-1½ erkennen dat tegenstander Rheden terecht eerste 
staat. De uitslag van ASV-8 tegen Doesborgh-1 moet u nog 
even tegoed houden. Deze wedstrijd werd een week ver-
schoven naar afgelopen maandag. Vanavond speelt ASV-5 
nog thuis tegen PION-2. Winst is noodzakelijk om de gerin-
ge promotiekansen nog in beeld te houden. Ook komt ASV-
4 vanavond thuis in actie tegen De Elster Toren-1 voor de 
OSBO-cup. In deze bekerstrijd speelt ASV-5 volgende week 
thuis tegen De Toren-3. 
 
ASV 7 – Bennekom 2, een spannende overwinning: Hoewel 
Tjé Wing Au in de opening al een stelling had bereikt waarin 
iedereen zich prettig zou voelen en hij de score opende, was 
er na enkele uren spelen weinig te voorspellen over de af-
loop. Dick Hajee kwam in een koningsgambiet uitstekend te 
staan, offerde een loper, maar dit offer bleek incorrect en hij 
kon opgeven. Henk Kuiphof speelde de interessantste partij 
van de avond. In een opening met tegengestelde rokades 
kreeg hij stevige druk op de vijandelijke koningsvleugel. Er 
ontstond een ingewikkelde stelling waarbij Henk een dame 
tegen toren en loper overhield. Uiteindelijk werd de vrede 
gesloten. Frits Wiggerts gaf een stuk weg en ook Tom Bent-
velzen moest, na kwaliteitsverlies, een nederlaag accepteren. 
Ten slotte waren er nog drie partijen aan de gang. Jan Ver-
meer won in het middenspel een pion, sloeg twee remise-
aanbiedingen af en won. Harm Steenhuis veroverde al snel 
in de opening een pion. In het verdere verloop van de partij 
kreeg hij een vrijpion die, na een foutieve verdedigingszet 
van zijn tegenstander, beslissend was. Inmiddels was de 
stand 3½-3½ en  omstreeks middernacht was de laatste par-
tij, die van Albert Marks, nog aan de gang. Albert kwam met 
zwart, na een Stonewall, moeizaam uit de opening en tot zijn 

Resultaten ASV-ers bij het 
ASV-Voorjaarstoernooi: 

Groep A (32 spelers): 
1 Otto Wilgenhof 7 
6/9 Wouter van Rijn 4½ 
10/13 Richard van der Wel 4 
14/17 Anne Paul Taal 3½ 
 John Sloots  3½ 
18/23 Martin Weijsenfeld 3 
 Peter Boel  3 
 Koen Maassen vd B. 3 
 Gerben Hendriks 3 
24/27 Eric Langedijk 2½ 
 Henny Haggeman 2½ 
28/30 Tjé Wing Au 2 
32 Tony Hogerhorst 1 
Groep B (34 spelers): 
1/3 Nico Schoenmakers 5½ 
 Murat Duman 5½ 
7/10 Marco Braam 4½ 
15/21 Eric Hartman 3½ 
22/23 Dick Hajee  3 
30/31 Albert Marks 2 
 Jan Vermeer 2 
32 Jacques Boonstra 1½ 
Groep C (25 spelers): 
2/4 Theo Koeweiden 5 
5/7 Ton van Eck 4½ 
11/15 Herman de Munnik 3½ 
16/19 Horst Eder  3 
 Frans Veerman 3 
22/23 Ko Kooman (uit 4) 2 



geluk rokeerde wit laat. Mogelijk te laat. In hevige tijdnood 
kon zwart complicaties scheppen en na een grootscheepse 
afruil stond wit misschien gewonnen. In een toreneindspel 
liet hij zich vervolgens mat zetten. Met een punt verschil 
ging ASV-7 met de overwinning strijken.  Albert Marks 
Gedetailleerde uitslag: Tom Bentvelzen - Gary Dinsbach 0-
1; Dick Hajee - Chris van Oosterwijk 0-1; Albert Marks - 
Martin Markering 1-0; Frits Wiggerts - Jo Decker 0-1; 
Henk Kuiphof - Martijn Sonnenberg 1/2-1/2; Tje Wing Au 
- Robert Paul Balder 1-0; Jan Vermeer - Martien Smit 1-0; 
Harm Steenhuis - René Bakker 1-0. Eindstand 4½-3½.  
 
ASV-9 vernederd door Toren jeugd: Het negende toog op 
vrijdag de dertiende naar het jeugdhonk van stadgenoot de 
Toren waar we moesten uitkomen tegen het jeugdteam van 
de Toren-11 bestaande uit 5 meiden en 1 knul in het Olym-
puscollege. Bij winst zou het negende de kampioensvlag 
hebben kunnen hijsen maar uiteindelijk mochten we blij zijn 
met een minimale nederlaag. De avond begon al knap be-
roerd daar Umit Duman al na een uurtje kon opgeven omdat 
hij een aftrekschaakje over het hoofd had gezien hetgeen 
hem zijn dame kostte en tevens zijn ongeslagen status (0-1). 
Ko Kooman, die de laatste tijd in topvorm is, wist wel raad 
met zijn tegenspeelster en gaf ons nog hoop (1-1).  Een blik 
langs de overige borden leerde dat verder iedereen er ge-
woon beroerd voor stond. Marc van Uem kwam redelijk uit 
de opening maar werd langzaam maar zeker klemgezet, toch 
was hij zo arrogant door twee keer een remise aanbod van 
zijn tegenspeelster van de hand te wijzen en dat kwam hem 
en ons duur te staan (1-2). Herman de Munnik stond op dat 
moment ook verloren daar hij een kwaliteit had moeten 
inleveren maar hij bleef doorvechten en dat werd heel royaal 
beloond met een vol punt daar zijn tegenspeelster de partij te 
mooi wilde uitmaken en zich vergaloppeerde (2-2). Door 
deze meevaller werd het toch nog spannend en moesten de 
partijen van Jan Willem Welberg en Bert Sigmond de beslis-
sing brengen. Bert was na een moeizame opening licht in het 
voordeel gekomen daar een toren van zijn tegenspeler in het 
gedrang was gekomen maar Bert wist hiervan niet te profite-
ren en moest zelfs twee pionnen inleveren en kwam hierdoor 
in een verloren eindspel terecht. Bert bleef echter doorknok-
ken en werd hiervoor uiteindelijk beloond met een half punt-
je (2½-2½) zodat er een bloedstollende finale van de wed-
strijd volgde tussen kopman Jan Willem en de kopvrouw van 
De Toren. Jan Willem was in zijn gebruikelijke tijdnood 
gekomen en dat kostte hem uiteindelijk de kop doordat hij 
een combinatie over het hoofd zag en kon opgeven en daar-
mee de wedstrijd in ons nadeel was beslist (2½-3½), ook hij 
verloor deze avond zijn ongeslagen status. Ondanks deze 
bittere nederlaag staan we nog op de eerste plaats door het 
aantal bordpunten maar zullen perse de laatste wedstrijd 
tegen Ons Genoegen moeten winnen om alsnog het kampi-
oenschap te kunnen binnenhalen. Ik blijf er zelf stellig van 
overtuigd dat het ons alsnog gaat lukken om het felbegeerde 
kampioenschap binnen te halen al moet het met bloed, zweet 
en tranen !    Bert Sigmond 
Jan Willem Welberg - Catheleijne Sanders 0-1; Umit Du-
man - Iris Roelofs 0-1; Ko Kooman - Maureen Naber 1-0; 
Marc van Uem – Quirine Naber 0-1; Bert Sigmond - Luuk 
Lin ½-½; Herman de Munnik - Amber v.d. Broek 1-0. 
Eindstand 2½-3½. 
 
Lutherse schaakdag: Deze schaakdag werd afgelopen zater-
dag gehouden in kasteel Hoekelum, gelegen tussen Benne-
kom en Ede. Het kasteel en het bijbehorende koetshuis wor-
den geëxploiteerd door de Stichting Luthers Buitencentrum. 
Voorzitter van die stichting is Klaus Bodlaender, voor de 
ouderen onder ons een bekende schaker van BSV uit Benne-
kom. Samen met Hans Mudde, vroeger Luthers predikant in 

Arnhem, heeft hij vijf jaar geleden het Luthers schaaktoer-
nooi in het leven geroepen. Daar doen vooral Lutheranen aan 
mee, maar niet alleen maar. Zelf ben ik geen Lutheraan, 
maar meer een Calvinist. Maar dat bijt elkaar niet. Twee jaar 
geleden werd ik door Hans Mudde uitgenodigd, vermoede-
lijk vanwege mijn leidende functie bij het Bilderbergschaak-
toernooi. De schaakdag begint altijd met een inleiding van 
iemand en dat was deze keer wel heel erg interessant. Het 
enige wat ik daar nu over kwijt wil is dat het een veldslag 
betreft. In ASV-Nieuws zal ik daar een uitvoerig artikel aan 
wijden. Er waren deze keer 14 deelnemers van uiteenlopende 
sterkte, die in 4 groepen werden ingedeeld. Vervolgens wer-
den drie rapidpartijen gespeeld. Daarna volgde een meer dan 
voortreffelijke lunch, waarna opnieuw een groepsindeling 
volgde. Na weer drie rapidpartijen was de dag afgelopen. De 
schaakresultaten zijn op zo'n dag niet belangrijk. Het is meer 
een ontmoeting van een stel bekenden, die het leuk vinden 
om zeer vriendschappelijk elkaar op het schaakbord te over-
horen. De organisatie heeft het plan om nog eens een keer de 
Duitse schaker Luther uit te nodigen voor een simultaan. De 
Lutheranen kunnen dan trots meedelen dat ze nog tegen 
Luther geschaakt hebben. Mocht er bij ASV een Lutheraan 
rondlopen, laat hij zich bij mij melden. Hij zal dan ongetwij-
feld volgend jaar mee kunnen doen.  Henk Kuiphof  
 
Uitslagen/standen 6e ronde KNSB / OSBO-promotieklasse: 

KNSB 2e klasse D: RSC ’t Pionneke – Spijkenisse 2-6; 
HSC – Venlo 4-4; De Stukkenjagers-2 – DJC Stein 4-4; 
Overschie – De Pion 3-5; Voerendaal-2 – ASV-1 3½-4½ 
KNSB 3e klasse C: Zeist – Caïssa-2 2½-5½; Kennemer 
Combinatie-3 – Zukertort Amstelveen-3 4½-3½; Alteveer – 
Het Kasteel 4½-3½; Unitas-2 – Paul Keres-3 5-3; Wagenin-
gen-2 - ASV-2 3½-4½. 
KNSB 3e klasse B: Dr. Max Euwe-2 – Sneek-2 5½-2½; 
Homburg Apeldoorn-3 – Staunton 3-5; WSG – Spassky’s 
2½-5½; Talentteam GrUNn/Unitas-3 – Doetinchem 3½-4½; 
Almelo – ASV-3 5½-2½. 
Promotieklasse OSBO: Bennekom – Meppel 3½-4½; Ede-1 
– Veenendaal-2 6-2; UVS-2 – Pallas 2-6; SMB-3 – 
PSV/DoDo 2½-5½; Zutphen – ASV-4 4-4. 
 
Uitslagen interne competitie 21e ronde (12 maart 200(): 
Schleipfenbauer – van Rijn 0-1; Weijsenfeld – P. Schoen-
makers 1-0; Maassen van den Brink – de Freytas ½-½; Fas-
saert – Hogerhorst 1-0; Naasz – R. Wille ½-½; Koeweiden – 
Boom ½-½; Rietbergen – van Buren ½-½; de Munnik – 
Veerman 0-1; Manschot – Kooman 0-1; de Kok – Zunnebeld 
½-½; Diekema – Ariëns 0-1; Singendonk – van Maanen 0-1; 
Visser – Bijlsma 1-0; B. Sanders – Stibbe 1-0. 
Uitslag ASV-Bekercompetitie: van Roosmalen – Jurrius 1-0. 

KNSB 2e klasse D:   KNSB 3e klasse C: 
1 De Stukkenjagers-2 11 29½ 1 Caïssa-2 12  31 
2 De Pion 10 26 2 ASV-2 10  31 
3 DJC Stein  9  28 3 Het Kasteel 7  24 
4 Venlo 6  28  4 Unitas-2 6  24 
5 ASV-1 6  22 5 Paul Keres-3 6  24 
6 Spijkenisse 5  25½ 6 Alteveer 6  20½ 
7 HSC 5  23½ 7 Wageningen-2 5  23 
8 Voerendaal-2 4  22½ 8 Kennemer Comb.-3 4  21½ 
9 Overschie 2  17½  9 Zeist 3  20½ 
10 RSC ’t Pionneke 2  17½ 10 Zukertort A’veen-3 1  20½ 
KNSB 3e klasse B:  OSBO-Promotieklasse: 
1 Almelo 10 30 1 Meppel 12  31 
2 Staunton 8  27 2 Pallas 10  32 
3 Dr. Max Euwe-2 8  25 3 PSV/DoDo  9  30 
4 Spassky’s 7  25 4 ASV-4 9  29 
5 Doetinchem 7  24 5 Bennekom 6  22 
6 Talentteam GrUNn 6  27½ 6 UVS-2 5  23½ 
7 Homburg A’doorn-3 6  23 7 Ede-1 4  19½ 
8 ASV-3 4  21 8 Zutphen 3  19 
9 WSG 2  19½ 9 SMB-3 2  18½ 
10 Sneek-2 2  18 10 Veenendaal-2 0  15½ 


