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Oploswedstrijd: Ook beroemde componisten willen het wel 
eens eenvoudig houden. In deze studie van Pogosjants houdt 
wit (aan zet) het remise. De oplossing bestaat overigens wel uit 

2 varianten. Maar het zal 
een heerlijk gevoel geven, 
dat jullie nu ook een studie 
kunnen oplossen. Oplos-
sing: 1. Lc6, Ka5 2. Pc5, 
Kb4 3. Pb3, Kxb3 4. Ld5 
met remise of 1. Lc6, Kc4 
2. Ld5, Kxd5 3. Pb4 met 
remise. 
 
Zaalruimte en jaarvergader-
ing: Vanavond zijn de 
stukken beschikbaar voor 
de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering die op 

donderdag 29 januari a.s. in Activiteitencentrum Schreu-
der aan de Vlamoven 22-24 zal plaatsvinden. In deze verga-
dering zal worden voorgesteld deze locatie als nieuwe speello-
catie in gebruik te nemen. Het gebouw van de Scouting is die 
avond gesloten!! Vorige week werd door velen de 
mogelijkheid benut om te komen kijken in het Activiteitencen-
trum Schreuder. Of deze locatie uiteindelijk als nieuwe speel-
zaal zal worden gekozen is aan u. Was u hierbij niet in de ge-
legenheid dan is dit in ieder geval een goede reden om de le-
denvergadering te bezoeken dan kunt u voordat dit punt aan de 
orde komt de zaalruimte nog eens goed beoordelen. 
In veel gevallen zullen de stukken per e-mail aan de leden 
worden verzonden. Aan degenen die hier niet over beschikken 
wordt het natuurlijk uitgereikt dan wel per post toegezonden. 
Mocht u het niet hebben ontvangen laat het uw secretaris dan 
even weten. 
 
Externe competitie: In deze EP ook het laatste verslag dat nog 
ontbrak. Ruud Verhoef bericht hierin over het bekersucces van 
zijn ASV-6. Dan richten we ons op de volgende ronde van de 
externe. Maandag jl. speelde ASV-11 in Nijmegen knap met 3-
3 gelijk tegen UVS-5 terwijl Ko Kooman in een vooruitspeelde 
partij ASV-9 op voorsprong zette tegen Voorst-4. Het restant 
wordt morgen gespeeld. Dan ontmoet ook ASV5 in Wijchen 
Het Kasteel-2, en ASV-7 in Putten PSV/DoDo-2. Maar eerst 
volgen vanavond 2 thuiswedstrijden. ASV-6 ontvangt Wage-
ningen-3 en ASV-8 is gastheer van het Apeldoornse Schaak-
stad-6. Het geheel wordt volgende week afgesloten met de 
wedstrijd ASV-10–WDC-3. Mocht u niet meer weten hoe deze 
teams er voor staan kijk dan even aan de andere kant van deze 
EP. De uitslagen en standen van de zaterdagteams komen een 
volgende keer aan bod. 
 
Ook ASV-6 verder in OSBO-cup: ASV heeft relatief eenvou-
dig de 2e ronde van de OSBO-cup gehaald. Rob van Belle en 
Nico Schoenmakers zorgden beiden voor fraaie overwinnin-
gen, Ruud Verhoef en Marco Braam hielden de score mooi in 
evenwicht. In de 2e ronde zullen wij aantreden tegen het team 
van de Toren-6, dit belooft een spannende match te worden! 
Nico werd geconfronteerd met het Morra-gambiet. Een ope-
ning die hij met wit ook zelf graag speelt. In het late midden-
spel offerde Nico's tegenstander een paard voor twee pionnen. 
Dit bleek onvoldoende, waarna Nico het volle punt kon laten 
aantekenen. Vervolgens haalde Rob mooi revanche voor zijn 
matige seizoenstart. In een degelijke partij boekte hij een 
mooie zege. Marco bouwde zijn partij mooi op met zwart. In 
het middenspel resulteerde dit in een betere, actieve stelling. 
Doordat het echter een vrij gesloten partij was met slechts één 
open lijn kon Marco zijn overwicht niet zonder risico uitbou-
wen. Gezien de stand werd berust in remise. Ruud verkeerde in 

zwaarder vaarwater. Na een overtuigende opening met pion-
winst liet hij een vorkje toe, hetgeen een kwaliteit kostte. In het 
eindspel wist Ruud door een actief paard een pion extra te 
winnen, waardoor een soort evenwicht ontstond, waarna door 
Ruud een remiseaanbod werd geaccepteerd. Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag: Nico Schoenmakers - Chris Smeenk 
1-0; Ruud Verhoef - Henk van Schaik ½-½; Marco Braam - 
Frank Bijleveld ½-½; Rob van Belle - Mohammed. Hashemi 
1-0. Eindstand 3-1. 
 
Toernooien: Na alle teamverslagen nu weer eens wat individu-
ele resultaten. Want een aantal van onze leden speelde nog een 
toernooitje in de afgelopen weken. Soms wat serieuzer werk, 
soms wat meer voor het plezier. Een inhaalslag want de resul-
taten zijn helaas soms al wat gedateerd. Desondanks blijven de 
resultaten van het toernooi van Voorst en de OSBO-kamp 
liggen tot de volgende keer. 
 
Apeldoorn: Paul de Freytas was één van de schakers bij het 
jubileumtoernooi van Schaakstad Apeldoorn op 13 december. 
Na een wat magere start van 1 uit 3 won Paul driemaal op rij. 
In de slotronde zou winst of verlies het verschil maken in een 
plaats in de subtop of de middenmoot. Het werd na een neder-
laag helaas het laatste. Er namen 56 schakers deel aan dit toer-
nooi. 
 
Glazenburg: Op zaterdag, 27 december werd er in Borne weer 
een huiskamerschaaktoernooitje georganiseerd door Jaap Gla-
zenburg. Ko Kooman, oud lid van de vroegere Rhedense 
schaakvereniging Glazenburg was samen met OSBO-
competitieleider Huub Blom als chauffeur naar Borne gereden. 
Ko was dus meerijder en dat was ook wel nodig om hem niet 
onnodig te vermoeien, want het zou een zware (schaak)dag 
voor hem worden. Het was een gemêleerd gezelschap: oude 
knarren en onstuimige jeugd, spelers met briljante vondsten en 
grandioze blunders, vrij grote verschillen in rating, maar alle-
maal liefhebbers van een potje schaken en gezellig eten en 
drinken. De verschillen in rating werden gecompenseerd door 
aanpassing van de speeltijd. Bovendien hadden de 4 spelers 
met de laagste rating een keer vaker wit dan de sterkere. Het 
was duidelijk: Ko stond met afstand op de 1e plaats met de 
laagste rating en dat heeft hij geweten. Tot zijn genoegen kon 
hij toch nog één winstpartij noteren, terwijl hij 2x dom genoeg 
een te winnen partij uit handen gaf, waaronder die tegen Huub. 
Het was wel een leerzame schaakdag. “Ik weet nu in ieder 
geval hoe er te winnen valt van Huub”, aldus Ko. “Lekker veel 
kletsen, de zetten doen die hij niet verwacht....... volgende keer 
moet het beslist lukken”. Luctor et Emergo of populair gezegd: 
Lukt het vandaag niet dan wel morgen. Uiteindelijk eindigde 
onze ASV-er zoals verwacht op de laatste plaats. Een terecht 
resultaat, maar hoop doet leven. Zoals gebruikelijk was de 
organisatie perfect en het natje en droogje nog beter. 

Ko Kooman 
 
Groningen: Traditiegetrouw deed Robert Naasz rond de Kerst-
dagen mee aan het schaaktoernooi dat elk jaar rond die tijd in 
Groningen wordt georganiseerd. Het was alweer de 10e achter-
eenvolgende keer dat hij deelnam. Deze keer niet de volle 9 
ronden maar het iets kortere compact toernooi (5 ronden). In de 
B-groep startte Robert slecht. De concentratie was er niet en na 
enkele forse blunders ging de partij verloren. Daarna ging 
Robert per ronde beter spelen en leek het of alleen zijn tegen-
standers nog fouten maakten. In de 2e ronde werden de fouten 
van Robert niet afgestraft en kon hij uiteindelijk winnen. In de 
3e ronde volgde een lange en zware partij. Ver in het eindspel 
liet zijn tegenstander zich in onbewaakt ogenblik mat zetten 
midden op het bord. De volgende ronde bracht weer een over-
winning op een (te) snel spelende tegenstander die uiteindelijk 



toch een foutje maakte. Daarmee was Robert dus op 3 uit 4 
gekomen en deed hij ineens mee voor de prijzen. Bij het in-
gaan van de laatste ronde kon hij nog 2e worden en dat lukte 
uiteindelijk doordat zijn Tsjechische tegenstander zomaar een 
stuk weggaf. Met een TPR van 2015 was Robert dik tevreden. 
Meer details zult u ongetwijfeld lezen in het volgende nummer 
van ASV-Nieuws. 
 
Tilburg: Op zondag 28 december vond het Kersttoernooi van 
De Stukkenjagers plaats. Een handvol ASV-ers trok zondag-
ochtend vroeg naar Tilburg voor een dagje Brabantse gezellig-
heid. Er werd hard gestreden door maar liefst 114 schakers uit 
het hele land. De A-groep, 42 spelers groot, werd duidelijk 
gewonnen Jan Willem de Jong (2479) met 6½ uit 7. In deze 
groep behaalde Wouter van Rijn 4 uit 7. Daaronder een remise 
tegen Maurice Peek, die gedeeld 3e werd en winst op Bianca 
Muhren. Barth Plomp ondervond de zware tegenstand in deze 
groep en bleef op 2 punten steken. In de B-groep werd Paul de 
Freytas de beste ASV-er met 5 uit 7. Ook hier was zijn start 
met 2 uit 4 niet optimaal maar met 3 zeges steeg hij alsnog met 
stip op de ranglijst. Paul viel nog net in de prijzen maar moest 
dit met heel veel spelers delen. Verder dan een consumptiebon 
kwam hij dan ook niet! Paul passeerde Ruud Wille in de slot-
ronde. Hij bleef op 4½ uit 7 steken. Zijn start was juist wel 
goed. In de 3e ronde had hij zijn 100% score kunnen vasthou-
den maar met de vlag op vallen zette hij zijn opponent pat door 
de laatste vrijpion van zijn opponent te slaan in plaats van 
gewoon op mat te spelen. Anne Paul Taal verkeerde voor de 
pauze niet echt in vorm. Pas na 1 uit 3 won hij in de 4 mid-
dagronden 3 keer. 4 uit 7 was daarmee zijn deel. Het was een 
geslaagd toernooi en zeker voor herhaling vatbaar!! 
 
Bennekom: Niet alleen van de verenigingen uit de omgeving 
maar dit keer ook ruim daarbuiten waren op maandag 29 de-
cember naar Bennekom gekomen voor het traditionele “Oude-
jaarstoernooi”. Zo kwam men op 61 schakers uit. Onder hen 
ook de ASV-ers Koen Maassen van den Brink en Tjé Wing 
Au. Er werd rapid gespeeld in groepen van 6. Koen werd 
ingedeeld in groep D en werd hierin met 3½ uit 5 2e achter 
winnaar Ron Flohr (Veenendaal). Tjé Wing werd met 2½ punt 
4e in groep E. “Oliebol van het jaar” en dus winnaar van het 
toernooi werd Hotze Hofstra van de organiserende vereniging. 
Het was een erg gezellig toernooi zal las uw redacteur op de 
site van Bennekom en dat bleef het nog lang na afloop.!  
 
Baarn: Het Nieuwjaarstoernooi, op vrijdagavond 2 januari, van 
de Baarnse Schaakvereniging leverde een gedeelde 1e plaats 
op voor Pascal Losekoot. Op weerstandspunten werd hij echter 
3e. Wel won hij van de sterke jeugdspeler Robin van 
Kampen!!  Wist u trouwens dat Pascal het Baarns record stuk-
ken opzetten in bezit heeft. Uw redaceur las dit op de site van 
deze vereniging. Hij deed dit in 18.06 seconden. Kunt u dat 
ook?? Probeer het eens voordat u de stukken aan het eind van 
de avond netjes in het doosje doet! 
 
Olympus: Al meteen op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar 
opende De Toren als vanouds met het geweldige Olympus-
rapidtoernooi. Weer met meer dan 200 deelnemers die volop 
strijd leverden in dit goed georganiseerde toeernooi. Ook ASV 
was met zo’n 25 schakers goed vertegenwoordigd. GM Daniël 
Fridman was uiteindelijk de sterkste in de hoofdgroep met 6½ 
uit 7. Hij was vooraf ook de favoriet. Wouter van Rijn deed het 
uitstekend in deze groep en werd met 5 uit 7 gedeeld 5e. 
Tegenover 5 winstpartijen stond een nederlaag in de 2e ronde 
tegen IM Robert Ris, die in de eindrangschikking 2e werd. 
Ook Bob Beeke bleek in de voorlaatste ronde te sterk. Maar 
het resultaat van Wouter mag er zeker zijn!! Remco de Leeuw 
deed niet veel voor zijn teamgenoot onder. Hij eindigde op 4½ 
uit 7. Hij verloor in de 2e ronde van GM Dgebuadze, maar dat 
is natuurlijk geen schande. Remco pakte verder keurig zijn 
puntjes mee. Ons dubbellid Robert Verkruissen eindigde prima 
op een 50% score. Bij Gerben Hendriks (2½), Barth Plomp (2), 
Martin Weijsenfeld (2) lukte dit niet. Verder was onze voorzit-
ter, Erik Wille, normaal alleen als journalist aanwezig, een 
opvallende aanwezige in deze groep. Goede voornemens om 
meer te gaan schaken?? Laten we het hopen! Het resultaat (2 
punt) viel dan misschien nog wat tegen maar het feit dat er 
weer in een toernooi meegespeeld werd was goed om te zien. 
In de 1e klasse wist Paul de Freytas weer bij de bovensten te 
eindigen. Met 5½ uit 7 werd hij gedeeld 2e. Uitstekend. Paul 
komt vaak goed voor de dag bij dit soort toernooien. ASV had 
meerdere spelers in deze groep die hoog hadden kunnen eindi-
gen. Dat lukte dit keer zeer zeker niet. Koen Maassen van den 
Brink, Anne Paul Taal, Nico en Paul Schoenmakers en Ruud 

Wille eindigden allen op 4 punten. Voor Tony Hogerhorst, 
Siert Huizinga en Désiré Fassaert was er 3½ punt weggelegd 
en daar had wellicht ook ergens meer in moeten zitten. Remco 
Gerlich en Tje Wing Au 3 punten, Horst Eder 2 punten, Jan 
Vermeer 1½ punt waren de andere ASV-ers in deze groep. Ko 
Kooman, Frans Veerman en Theo Koeweiden waren met 4½ 
punt de beste ASV-ers in de 2e klasse. Ton van Eck (3½ punt) 
deed het hierin ook niet onverdienstelijk. Bij de prijsuitreiking 
was ASV nog een opvallende winnaar. Want bij de uitreiking 
van de teamprijzen wisten 2 viertallen nog een nieuwe DGT-
klok voor ASV te winnen. Prachtige aanwinsten dus!! Het was 
een mooie afsluiting van een leuke schaakdag. Maken we bij 
deze de afspraak dat we volgend jaar weer op de eerste zater-
dag van het nieuwe jaar massaal naar het Olympus gaan?! 
Afgesproken!! 
 
Uitslagen/stand na 3e ronde OSBO-competitie 1e-4e klasse: 
OSBO 1e klasse B: Voorst - Het Kasteel-2 5-3; ASV-5 - De 

Toren-2j 4½-3½; PION-2-Schaakstad-5 5½-2½; Elster Toren - 
WDC 3½-4½.  
OSBO 2e klasse D: Wageningen-3 - UVS-3 6-2; SMB-4 - 
Mook 4-4; PION-3-Doesborgh-1 4-4; Velp-1 - ASV-6 5½-2½. 
OSBO 2e klasse C: De Schaakmaat 2j - PSV-DoDo-2 5-3; 
ASV-7 - Veenendaal-3 5-3; Bennekom-2 - Wageningen-4 4-4; 
De Cirkel - Zutphen-2 1-7.  
OSBO 3e klasse F: Schaakstad-6 - Velp-2 3-3; Voorst-2 - 
Doesborgh-2 6-0; SMB-6 - De Toren-6 ½-5½; Elster Toren-2 - 
ASV-8 2½-3½.  
OSBO 4e klasse C: Theothorne-2 - Voorst-4 4½-1½; ASV-9 - 
Pallas-5 6-0; De Toren-11j - De Schaakmaat-4j 3-3; Ons Ge-
noegen-2 - Eerbeek 2-4.  
OSBO 4e klasse E: WDC-3 - Doetinchem-3 2-4; Kameleon-2 
- Rheden 2½-3½; De Toren-10 - Zevenaar-4 3-3; De Sleutelzet 
- ASV-10 4½-1½.  
OSBO 4e klasse F: ASV-11 - Ede-3 1-5; Variant 2j - Torna-
do-2 1-5. Dodewaard-3 heeft zich teruggetrokken. Alle resulta-
ten die tegen dit team zijn gespeeld zijn uit de competitiestand 
gehaald. De persoonlijke resultaten van de gespeelde wedstrij-
den worden wel in de rating verwerkt. 
 
Uitslagen interne competitie 14e ronde (8 januari 2009): 
Hendriks - Homs 0-1; van Tol - Woestenburg 1-0; P. Schoen-
makers - Gerlich 0-1; Weijsenfeld - Huizinga ½-½; Boom - 
van Belle ½-½; v.d. Zwan - Groen 1-0; Kuiphof - Welberg1-0; 
van Eck - Eder ½-½; Kooman - Veerman ½-½; de Kok - Ari-
ens 1-0; Zunnebeld-van Maanen 1-0; B. Sanders-Zuidema 0-1; 
Diekema - Kelderman 0-1; Visser - J. Sanders 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Bijlsma - Vermeer 0-1; 
Dijkstra - de Munnik 1-0; Marks-v.d. Krogt 1-0; van Dijk - van 
Eijk 1-0; Hogerhorst - van Amerongen 0-1; Wilgenhof - Dek-
ker 1-0; de Freytas - E. Wille 1-0. 

OSBO 1e klasse B: OSBO 2e klasse D:
1 PION-2 6  15 1 Wageningen-3 5  15½ 
2 Het Kasteel-2 4  13½ 2 Velp-1 4  13 
3 Voorst-1 4  13 3 ASV-6 4  13 
4 ASV-5 4  13 4 SMB-4 3  12½ 
5 WDC-1 4  13 5 Mook 3  12 
6 De Toren-2j 2  12 6 UVS-3 3  12 
7 De Elster Toren-1 0  10 7 PION-3 1  9 
8 Schaakstad-5 0  6½ 8 Doesborgh-1 1  9 
OSBO 2e klasse C:  OSBO 3e klasse F 
1 Zutphen-2 6  17 1 De Toren-6 6  15 
2 ASV-7 4  13½  2 ASV-8 5  11 
3 PSV/DoDo-2 4  13 3 De Elster Toren-2 4  10 
4 De Schaakmaat-2j  3  12½ 4 Schaakstad-6 3  10½ 
5 De Cirkel 3  10 5 Voorst-2 3  10½ 
6 Veenendaal-3 2  11 6 Doesborgh-2 2  5 
7 Wageningen-4 1  9½ 7 Velp-2 1  6 
8 Bennekom-2 1  9½ 8 SMB-6 0  4 
OSBO 4e klasse C:  OSBO 4e klasse E: 
1 ASV-9  6  14 1 Rheden 6  11½ 
2 De Toren-11j  4  9½ 2 Kameleon-2 4  11½ 
3 Pallas-5 4  8½ 3 Doetinchem-3 4  9½ 
4 De Schaakmaat-4j  3  9½ 4 De Toren-10 4  9½ 
5 Eerbeek 3  9½ 5 WDC-3 4  8½ 
6 Ons Genoegen-2 2  9½ 6 De Sleutelzet  2  8½ 
7 Theothorne-2 2  6½ 7 Zevenaar-4 1  7½ 
8 Voorst-4 0  5 8 ASV-10 1  5½ 

OSBO 4e klasse F: 
1 Tornado-2 3  9 4 Het Kasteel-5 2  5½ 
2 Ede-3 3  8 6 ASV-11 1  4 
3 UVS-5 3  8 7 Variant-2j 0  1½ 


