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48e jaargang no. 15      donderdag 16 april 2009 
Oploswedstrijd: Een beeld uit de match Estland - Letland uit 
1960. Peterson speelt tegen Randviir. De partij eindigde in 
remise. Toen kwam Keres, die aanwezig was om zijn land-
genoten aan te moedigen naar Randviir om te vertellen, dat 
die de winst had laten liggen. Wat had Keres in het voorbij-
gaan gezien? Zwart speelt en wint. Oplossing: 1... b1D+ 2. 

Kf2, Tb2+ 3. Kg3, 
De1+ 4. Kh3, De3:+ 
5. g3, Th2:+ 6. Kh2:, 
De2+ 7. Kh3, Dg4+ 
en zwart bereikt een 
gewonnen stelling. 
 
Externe competitie: 
In het vervolg van de 
gezamenlijke slot-
ronden in de OSBO-
competitie won ASV-
8 vorige week don-
derdag met 4½-1½ 
ruim van Velp-2. 
Vanavond speelt 
ASV-6 de slotronde 

in Wageningen tegen UVS-3. Om het verhaal over ASV-6 
helemaal compleet te krijgen kunt u in deze En Passant ook 
nog het verslag lezen van de vorige wedstrijd waarin met 5-3 
werd gewonnen van Mook. Door omstandigheden is dit ver-
slag wat vertraagd. Morgenavond spelen er weer 2 ASV-
teams. ASV-7 treft in Ede het team van De Cirkel. Voor 
beide teams staat in deze wedstrijd niets meer op het spel. 
Dat geldt wel voor ASV-9 dat morgen bij de slotronde in 
Eerbeek bij winst kampioen wordt. Ons Genoegen uit Al-
men/Gorssel is de tegenstander. Zaterdag a.s. is het weer 
volle bak in het Grand Café van het Lorentz Ondernemers-
centrum. ASV-1, dat momenteel in goede vorm verkeert, is 
zaterdag de tegenstander van koploper De Pion uit het Bra-
bantse Roosendaal. Laat ons eerste ook in deze wedstrijd 
zien dat de slechte competitiestart een vergissing was? ASV-
2, dat in de vorige wedstrijd definitief een mogelijke kampi-
oenschap aan zich voorbij zag gaan kan het seizoen vrijuit 
uitspelen. Zaterdag gebeurt dit tegen Paul Keres-3 uit 
Utrecht dat op de 4e plaats staat. Voor ASV-3 zijn de belan-
gen groot. Niet alleen hebben ze zelf de punten hard nodig 
om boven de streep te blijven maar ook tegenstander Doetin-
chem-1 doet nog volop mee in de promotiestrijd. Dat wordt 
dus een spannend duel!! In de Promotieklasse van de OSBO 
ontvangt ASV-4 het team van PSV/DoDo uit Putten. Dat 
team heeft nog een minimale promotiekans maar reëel gezien 
is dit te verwaarlozen omdat Meppel de eerste plaats vast niet 
meer uit handen zal geven. Aanvang van deze zaterdagwed-
strijden is om 13.00 uur. Kom ook kijken naar onze teams! 
Ook op dinsdag 21 april kunt u vanaf 20.00 uur bij de wed-
strijden in het Grand Café van het Lorentz terecht. Dan orga-
niseren wij de slotronde van ASV-10. Zij spelen die avond 
tegen Doetinchem-3 dat samen met Rheden om het kampi-
oenschap strijdt. Op 24 april sluit ASV-11 de slotronden af 
met de wedstrijd in Wijchen tegen Het Kasteel-5. 
 
OSBO-cup: De kwartfinale voor de OSBO-cup leverde voor 
onze 2 teams een thuiswedstrijd op tegen zware tegenstan-
ders. ASV-5 treft Meppel, de koploper in de Promotieklasse, 
ASV-4 kwam in de loting uit op het sterke Bennekom. De 
andere 2 wedstrijden in deze kwartfinale zijn: Voorst - Denk 
en Zet (Hattem) en De Toren 2 - Veenendaal 2. De uiterste 
speeldatum is zaterdag 16 mei. De 4 winnaars plaatsen zich 

voor de finaledag die op zaterdag 6 juni tegelijk met ons 
ASV-Vierkampentoernooi (5 en 6 juni) in het Grand Café 
van het Lorentz wordt gehouden. 
 
ASV-6 wint op Limburgse bodem: ASV-6 boekte een mooie 
overwinning tegen het 1e team van Mook. Met name de 
sterkte in de breedte was doorslaggevend. Marco Braam 
speelde dapper op het 1e bord tegen de sterke Spoorenberg. 
Het werd een Spaanse partij met een gecompliceerd midden-
spel, waarin zwart de situatie iets beter overzag en voordeel 
bereikte. Dit werd vervolgens goed uitgebouwd door de 
kopman van Mook. Rob van Belle behaalde een degelijke 
remise met zwart. Gezien de stand op de overige borden, was 
door de remise de zege dichterbij. Ruud Verhoef speelde een 
goede Engelse partij, waarin hij duidelijk beter kwam te 
staan. In het middenspel bleef hij hangen in twee varianten 
en koos de verkeerde voortzetting. Hierna kantelde de stel-
ling waarin zwart mat (in zes) overzag, waarna Ruud remise-
kansen kreeg. In hevige tijdnood werd echter een pion ge-
morst, waarna de nederlaag onvermijdelijk was. Hedser 
Dijkstra speelde een goede partij tegen Huub Blom. De wit-
speler wist flinke druk uit te oefenen op de stelling van Hed-
ser. Deze vocht echter als een leeuw (niet de geeuw) en trok 
aan het langste eind. Tijs van Dijk speelde eindelijk eens met 
wit en was verrast over het ruimtevoordeel dat hij kreeg. Als 
notoire zwartspeler is Tijs hier immers niet aan gewend. Zijn 
tegenstander gaf in het middenspel pardoes een stuk weg en 
staakte een verdere lijdensweg. Pieter van der Zwan haalde 
een degelijk remise. Jan Groen speelde overtuigend en boek-
te een mooie winst na een aanvalspartij. Invaller Horst Eder 
boekte een mooie overwinning. Hij wist een mooie stelling 
op te bouwen en zag dit beloond, voor de afwisseling ver-
keerde zijn tegenstander eens in tijdnood. De laatste ronde 
spelen we tegen UVS-3 in de gezamenlijke slotronde waarbij 
het team van Wageningen-3 kampioen kan worden. 
     Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag: Jan Spoorenberg – Marco Braam 1-
0; Piet de Leeuw – Rob van Belle ½-½; Hans Pos – Ruud 
Verhoef 1-0; Huub Blom – Hedser Dijkstra 0-1; Harry 
Smits – Tijs van Dijk 0-1; Sjim Jonkmans – Pieter van der 
Zwan ½-½; Hans van den Berg – Jan Groen 0-1; Herin 
van der Linden – Horst Eder 0-1. Eindstand 3-5 
 
Velp-2 door ASV-8 opgebracht: Voor ons achtste stond er 
niets meer op het spel. Promotie heeft er nooit ingezeten. De 
Toren was gewoon veel te sterk voor deze groep en wij wa-
ren veel te sterk voor degradatie. Tegenstander Velp-2 moest 
nog wel strijden om in de derde klasse te kunnen blijven. Zo 
stond er toch nog iets op het spel. Elster Toren organiseerde 
de slotronde en deed dat goed. We hebben geen klacht ge-
hoord. Ook over de uitslag wilde geen ASV-er klagen: 4½-
1½. Teamleider Hendrik van Buren wees de weg. Zijn tegen-
stander kwam in een veelvoud van penningen, verloor een 
pion, daarna nog een en om het verlies van de derde te voor-
komen liet hij zich maar matzetten. De volgende winst kwam 
uit onverwachte hoek: Theo Koeweiden. Die houdt van ver-
rassingen. Ook nu moest hij in het vroege middenspel een 
kwaliteit inleveren. Maar opnieuw weerhield hem dit er niet 
van het volle pond (punt) binnen te halen. Maar hij deed dit 
zo aardig, dat het resultaat wel in de rubriek “Plaatjes Kij-
ken” zal verschijnen. Horst Eder scoorde 3-0, Dat werd wel 
verwacht, daar hij vanuit de opening de betere stand had. Met 
aanhoudende druk werd de Velpenaar naar de nul geschoven. 
Ton van Eck werd de matchwinnaar. Zijn partij bleef steeds 
min of meer in evenwicht. Nog lang poogde hij een pionnetje 



meer te verzilveren, maar had daartoe met ongelijke lopers 
geen kans. Zekria Amani kwam een vol punt toevoegen. Hij 
deed dit in een modelpartij. De tegenstander werd een zwak-
ke pion bezorgd en die werd na geruime tijd binnengehaald. 
Vervolgens werd die pion weer geofferd om de verre vrijpion 
te krijgen. De tegenstander kreeg geen enkele kans. Maar 
verder dan 4½ punt kwamen we niet. Frans Veerman, die ons 
al menig punt bezorgde, ging ditmaal kopje onder in de com-
plicaties. Een opgerukte vijandelijke vrijpion deed hem de 
das om.     Hendrik v. Buren 
Gedetailleerde uitslag: Zekria Amani – Bert Janssen 1-0; 
Theo Koeweiden – Arend Compagnie 1-0; Hendrik van 
Buren – Ben de Winter 1-0; Horst Eder-Jongkie Twha 1-0; 
Frans Veerman – Ton Valen 0-1; Ton v Eck – Ralph Vonk 
Noordegraaf ½-½; Eindstand 4½-1½. 
 
Rapid: Zaterdag jl. waren er 2 ASV-viertallen die de voor-
keur gaven aan het NK-rapid in het Overijsselse Hengelo 
boven het OSBO-snelschaken in eigen huis. ASV-1 bestond 
op bordvolgorde uit Sander Berkhout, Léon van Tol, Remco 
de Leeuw en Wouter van Rijn. Zij eindigden na 7 ronden 
knap op een gedeelde 5e plaats met 9 matchpunten en 16½ 
bordpunt. Het tweede team, bestaande uit Jochem Woesten-
burg, Tjé Wing Au, Koen Maassen van den Brink en Marco 
Braam vinden we terug in de tweede helft van de eindrang-
schikking. Zij werden gedeeld 16e met 6 matchpunten en 12 
bordpunten (op basis van dit laatste betekende dit de 21e 
plaats). In de laatste ronde werden enkele goede stellingen 
om zeep geholpen waardoor de winst werd gemist. Dan had 
dit team een behoorlijke sprong op de ranglijst gemaakt. Op 
het eerste bord scoorde Jochem knap 3½ punt, Koen en Tjé 
Wing scoorden 3 uit 7 en Marco voegde 2½ punt aan het 
totaal toe. Er namen in totaal 28 teams deel. Wouter van Rijn 
deed verslag van het toernooiverloop van ASV-1 op de we-
blog van ASV. Aan de hand hiervan komt onderstaande 
samenvatting. Bij de indeling van de 1e ronde bleek ASV-1 
als 6e i.p.v. 7e geplaatst te zijn door het wegvallen van een 
sterker team (En Passant uit Spakenburg met o.a. spelers als 
Bosboom, Carlier en Vedder). Het Groningse Hotels.nl was 
met een gemiddelde Elo van 2537 huizenhoog favoriet en lag 
ruim 100 punten boven het 1e team van ESGOO (2418). Het 
verschil tussen de nr.’s 5 en 7 (2220 om 2063) was erg groot, 
maar vanaf nr. 7 lag het allemaal wat dichter bij elkaar. San-
der wilde graag aan bord 1 om tegen toppers als Van den 
Doel en Sokolov te mogen spelen. Wij speelden echter nooit 
zo hoog om tegen het superteam van Ivan Sokolov (met 
verder Jan Werle, Sipke Ernst en Erik Hoeksema) te mogen 
aantreden. Maar nadat hij geruisloos door een ongeïnspireerd 
ogende Erik van den Doel werd weggeschoven, wilde hij 
misschien ook niet meer tegen een Sokolov…..?! Zijn score 
van 3 uit 7 was uiteindelijk helemaal geen slecht resultaat 
gezien de sterke tegenstand! Léon wilde graag aan bord 2 om 
tegen meisjes als Sarah Hoolt en Zyon Kollen te mogen 
spelen. Hij speelde tegen 3 meisjes en haalde dus net als 
Sander 3 uit 7. Remco wilde aan bord 3 om tegen zoveel 
mogelijk kinderen te mogen spelen. Zoals altijd solide spe-
lend haalde hij een prima score van 4½ uit 7 met alleen een 
nederlaag tegen Remco Sprangers van HMC Calder (maar 
goed, een ieder van ASV-1 verloor van HMC). Wouter wilde 
graag aan bord 4 om simpelweg topscorer te mogen worden. 
De tegenstanders zaten allemaal zo rond de 1700 en die ene 
partij tegen een speler die dan een beetje rating had (Mark 
Huizer, 2120 van HMC Calder) ging dan natuurlijk ook 
gelijk verloren. 6 uit 7 was zijn resultaat. Het 2e team ein-
digde ietwat geflatteerd op de 21e plek (van de 28 teams). Zij 
speelde echter goed en stonden op een gegeven moment zelfs 
boven ons. Ook konden ze ASV-1 in de slotronde nog inha-
len, maar vielen ver terug na een nederlaag, daar waar wij 
met 4-0 wonnen! ASV-1 scoorde naar verwachting, ook 
gezien de team-TPR van 2111. Zo eindigden we net als vorig 
jaar 1 plaats hoger dan de startplaats. ESGOO eindigde ver-
rassend als eerste. Zij hadden een bordpunt meer dan het 
favoriete Hotels.nl. Zowel kwalitatief als kwantitatief mag 
het toernooi nog wel wat groeien maar het was een leuke dag 
in een prachtige ambiance. Volgend jaar gaat men zeker 
weer! 
 
Snelschaken: De strijd om de individuele OSBO-
snelschaaktitel is na een spannende slotfase gewonnen door 
Roel Donker (Meppel). Uiteindelijk namen er 56 schakers 
aan deze titelstrijd deel. Na drie voorronden in vierkampen 

werden er 6 finalegroepen geformeerd van 9 schakers waar-
bij een dubbelrondige eindstrijd werd afgewerkt. Gerben 
Hendriks kwam als beste ASV-er uit de bus na de drie vier-
kampen. Hij plaatste zich dan ook overtuigend voor de A-
groep. Ook Peter Boel kwam na deze voorronden in de hoog-
ste finalegroep. Gerben speelde hierin zelfs nog een belang-
rijke rol door titelkandidaat Hotze Hofstra (Bennekom) in de 
slotronde van de eindzege af te houden. Daardoor eiste Don-
ker, die zelf wel de laatste dubbele ronde won, de eindzege 
voor zich op. Daan Holtackers streed in de top mee in finale-
groep B waarbij hij uiteindelijk op de 2e plaats beslag legde. 
Richard van der Wel viel met zijn resultaat in de voorronde 
knap tegen. Temeer daar snelschaken op zijn lijf is geschre-
ven. Daar profiteerde ook Theo Koeweiden van. Zo kwam 
Richard in groep C terecht. In deze finalegroep kwam hij pas 
enigszins op dreef en werd hij 3e. Murat Duman viel in de 

prijzen in groep D. Daar werd hij 2e met 12 punten. Ook Jan 
Groen kwam in de finalegroep pas goed op gang. In groep E 
werd hij gedeeld 2e. Winst was er voor Patrick van Waarden-
burg in groep F. De resultaten van alle deelnemende ASV-ers 
kunt u aflezen in bovenstaande tabel. Het was een gezellig 
toernooi waar iedereen veel plezier aan beleefde. Op zater-
dag 13 juni wordt in Bennekom het OSBO-snelschaken voor 
clubteams georganiseerd. Hou deze zaterdag dus vrij dan 
gaan we daar weer met de nodige teams naar toe. 
 
Daglichtschaak: Rob Cornips uit Nijmegen is dit seizoen 
winnaar geworden van het Daglichtschaak. In een directe 
confrontatie, versloeg hij op de laatste speelmiddag al in de 
eerste ronde Jan Vermeer en was daarmee al bijna kampioen. 
In de opening verloor Jan een centrumpion en dat kon hij 
vervolgens niet meer herstellen. Jan verloor in de laatste 
ronde ook nog van Albert Marks die daarmee de derde plaats 
pakte. Ook Dick Hajee scoorde deze middag slechts één 
punt, maar bleef daarmee nog net vierde. In de B-groep gaf 
Wim Zunnebeld met zijn 2 zeges glans aan zijn kampioen-
schap. Ook oud ASV-er René de Goeij snoepte zijn puntje 
mee en werd daarmee tweede. Bij de prijsuitreiking stonden 
op de tafel veel prijzen en ieder koos zijn ding. In de laatste 
ronde verschenen deze keer geen nieuwe gezichten, maar de 
opkomst van 13 schakers was prima. Voor volgend seizoen 
zou dat een prima start zijn. Het Daglichtschaak gaat weer 
van start op dinsdag 6 oktober. Zwakkere schakers  zijn bij-
zonder welkom!!    Jan Vermeer 
 
ASV-Beker: Daar waar er in 2 partijen in de achtste finale 
voor de Kroongroep van de ASV-beker nog een beslissing 
moet vallen is er al wel geloot voor de kwartfinale. Dit had 
het volgende resultaat: Anne Paul Taal/Martijn Boele – Otto 
Wilgenhof; Remco Gerlich/Léon van Tol – Sjoerd van 
Roosmalen; Guust Homs – Jochem Woestenburg en Hedser 
Dijkstra – Wouter van Rijn. Maak tijdig een afspraak voor 
het spelen van deze partij!! 
 
Uitslagen interne competitie 24e ronde (9 april 2009): 
Homs – P. Schoenmakers 1-0; Huizinga – van Tol 0-1; van 
Rijn – Weijsenfeld 1-0; Marks – de Freytas 0-1; Hogerhorst 
– Dijkstra 0-1; R. Wille–Steenhuis 1-0; Naasz–Fassaert 1-0; 
van Dijk – Verhoef 1-0; van Waardenburg – van Belle ½-½; 
Braam – Gerhardus ½-½; Boom – Hajee 1-0; Vermeer – 
Rietbergen ½-½; Kooman – Au 0-1; Groen – Ariëns 1-0; 
Zuidema – van Eijk 0-1; Singendonk – Meijer 1-0; J. Sanders 
– de Kok 1-0; Hartogh Heijs – B. Sanders 0-1; van Vlerken – 
Stibbe 1-0; Peters – Visser 0-1. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: Taal – Boele ½-½. 

Resultaten ASV-ers bij het OSBO–Snelschaakkampioenschap 
Naam Voorronden  Finalegroep 
Peter Boel 3 ½ 3 6½-9 A  7-16 
Gerben Hendriks 2½ 2 3 7½-9 A  5½-16  
Daan Holtackers 2 2 1½ 5½-9 B  9½-16 (2e) 
Erik Wille 3 1 2 6-9 B  6-16 
Richard v.d. Wel 1 1 3 5-9 C  8½-16(3e) 
Désiré Fassaert 2½ 0 2½ 5-9 C  8-16 
Kees Sep 1½ 2 1½ 5-9 C  5½-16 
Paul de Freytas 1½ 1 3 5½-9 C  5½-16 
Murat Duman 0 3 1 4-9 D  12-16 (2e) 
Robbie Gerhardus 0 3 1 4-9 D  2½-16 
Jan Groen 1 1½ 1 3½-9 E  10½-16 (2e) 
Patrick v. Waardenburg 0 0 2 2-9 F  13-16 (1e) 
Horst Eder 0 0 ½ ½-9 F  7-16 
Theo Koeweiden 1½ 0 0 1½-9 F  6-16 


