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Oploswedstrijd: We duiken nog maar eens de oudheid 

in. Een cor-
respondentie-

partij Cle-
menz – Eisen-
schmidt  uit 
1890. Wit 
voert een 
bekende com-
binatie uit en 
wint. Maar 
het blijft altijd 
leuk om te 
zien. Oplos-
sing. 1. De6. 
Dit dreigt 2. 

Df7 mat. Daar laat zich maar een remedie tegen ver-
zinnen en wel 1.…Pd8 Maar een echte remedie blijkt 
het niet te zijn: 2. Df7+, Pxf7 3. Pe6+ mat. 
 
Rhenen: Afgelopen zaterdag werd in Rhenen door de 
plaatselijke schaakvereniging voor de 8e keer een ra-
pidtoernooi gehouden. Er namen 28 schakers aan deel 
waaronder 4 ASV-ers en 4 winnaars van eerdere edi-
ties. Daartoe behoorde ook Ruud Wille, die het toer-
nooi vorig jaar op zijn naam schreef. Favoriet was Jef 
Verwoert (Wageningen)met een Elo van 2112. Hij 
won echter niet. Het was Harry Verhoef (Bennekom) 
die de verrassende winnaar werd met 6 uit 7. Hij wist 
Verwoert in de derde ronde te verslaan. Omdat deze 
ook later nog een remise moest afstaan was hij eigen-
lijk al uitgeschakeld. Toch werd het in de slotronde 
nog spannend nadat Verhoef in de 6e ronde had verlo-
ren van Gert Legemaat, die vorig jaar al gedeeld 1e 
was. Zo startte de slotronde met 2 koplopers waarin 
Verhoef wel won maar Legemaat verloor van Ver-
woert. Verwoert eindigde met 5½ uit 7 op een tweede 
plaats. Hoe deden de ASV-ers het dan. Wel, Ruud 
raakte zijn titel dus kwijt maar werd gedeeld 3e samen 
met Koen Maassen van den Brink en de eerder ge-
noemde Legemaat. Ruud begon wel goed met 3 uit 3 
(waaronder winst op Koen in de 3e ronde die daarin 
zijn slechtste partij van het toernooi speelde waardoor 
Ruud al na de opening gewonnen stond). Na de pauze 
kwam er bij Ruud even een dip. Eerst een remise en 
toen verlies tegen de latere winnaar Verhoef waarbij in 
de slotfase na een foutje een eindspel overbleef met 
een slechte loper tegen een sterk paard. Een onhoudba-
re stelling bleef over. Koen speelde een goed toernooi 
en werd eveneens gedeeld derde. Hij wist zich net niet 
te mengen in de strijd om de eerste plaats. Zo werd hij 
in de vijfde ronde door verlies tegen Verwoert weer 
teruggeworpen. Voor Koen betekende zijn 3e plaats 
nog wel een ratingprijs! René van Alfen was wat grie-
perig en verloor al de eerste ronde van een lager ge-
klasseerde speler. Verder was het de hele dag niet echt 
om naar huis te schrijven. Zo eindigde hij met 4 uit 7 
op een gedeeld 9e plaats. Eenzelfde resultaat scoorde 

Tjé Wing Au, die het niet echt trof met de indeling. Zo moest hij al 
in de 2e ronde vol aan de bak tegen Verwoert en kreeg hij later ook 
Koen nog in de 5e ronde als tegenstander. Beide partijen gingen 
verloren. Het was een gezellig toernooi. Het toernooi heeft wel iets 
weg van Mook alleen veel minder druk bezet. De lunch in de pau-
ze was uitstekend! Volgend jaar is het toernooi weer op de 1e 
zaterdag van oktober. Hou deze dag (2 oktober 2010) dus vrij! 
 
Externe competitie: Volgende week start ook de competitie voor 
de 1e t/m 4e klasse in de OSBO-competitie. Voldoende reden dus 
om in deze EP de samenstelling van ASV-5 t/m ASV-11 aan u 
voor te stellen. Evenals vorig seizoen gaat ASV ook dit jaar dus 
weer met 11 teams de strijd aan. Even leek het er op dat we een 
team moesten inleveren omdat er voor een 11e team onvoldoende 
spelers waren maar uiteindelijk is de knoop doorgehakt dit team 
toch aan te melden. A.s. maandag 12 oktober gaat het beginnen. 
Dan bijt ASV-8 het spits af uit tegen Bennekom-3, een dag later is 
ASV-6 te gast bij Doetinchem-2 terwijl diezelfde avond ASV-10 
in Het Dorp speelt bij De Sleutelzet. Lekker dichtbij dus een 
mooie gelegenheid om even te kijken. Op donderdag 16 oktober 
speelt ASV-9 thuis tegen De Cirkel-2 uit Ede. Op vrijdag 17 ok-
tober is het Activiteitencentrum Schreuder ook voor ASV geo-
pend. Dan speelt ASV-5 thuis tegen de jeugd van De Toren-4j en 
ASV-11 tegen de jeugd van De Variant-2j . Op donderdag 22 
oktober sluit ASV-7 de eerste competitieronde af met een thuis-
wedstrijd tegen het Nijmeegse UVS-4. We zullen al deze wedstrij-
den weer met belangstelling volgen! U leest alles hierover in de 
komende EP’s. 
Hoe zijn onze teams dit keer samengesteld want er waren nogal 
wat mutaties. Er is weer heel veel gepuzzeld, getelefoneerd en 
gemaild om een zo optimaal mogelijke samenstelling te maken. 
ASV-5 staat ook dit jaar onder leiding van Theo van Amerongen. 
Het team onderging op maar liefst vier plaatsen wijziging. Zo 
spelen Martijn Boele en Remco Gerlich nu in ASV-3. Verder 
haakte Eric Hartman als vaste speler af in verband met drukke 
werkzaamheden. Hij is alleen als invaller beschikbaar. Jacques 
Boonstra moest een team prijsgeven en speelt nu in ASV-6. Als u 
denkt dat ASV-5 zwakker is geworden dan heeft u het mis. Want 
niemand minder dan Jan Knuiman (vanuit ASV-3, Erik Wille 
(vanuit ASV-4), de immer ambitieuze Nico Schoenmakers en 
nieuwkomer Wouter Abrahamse spelen nu in dit team. Op papier 
zeker een team dat voor verrassingen kan zorgen. Zonder de ande-
re teams goed te kennen zal degradant SMB-3 zeker een rol in de 
promotiestrijd vervullen. Dit geldt ook voor PION-2. Maar ook 
van andere teams mag het nodige worden verwacht. Het wordt dan 
ook ongetwijfeld een spannende poule waarin de krachtsverschil-
len wel eens heel gering kunnen zijn. Ook ASV-6, vorig seizoen 
nog derde in de eindrangschikking, kende de nodige personele 
wijzigingen. Doordat Nico Schoenmakers naar ASV-5 promoveer-
de, nam Jacques Boonstra zijn plaats in en werd meteen de kers-
verse teamleider. Pieter van der Zwan verliet ASV en is bij De 
Sleutelzet gaan spelen. Marco Braam en Tijs van Dijk tenslotte 
zullen ASV-7 gaan versterken. Het goede spel van Tjé Wing Au 
de laatste tijd werd beloond met een plaatsje in het zesde. Dit gold 
eveneens voor Albert Marks. Hans Rigter tenslotte is terug van 
weggeweest. Na jaren van heel weinig spelen gaat hij dit seizoen 
gelukkig weer extern spelen (en wie weet wellicht ook nog in-
tern?). ASV-7, van waaruit Tjé Wing en Albert dus verdwenen 



naar ASV-6, krijgt er dus Marco en Tijs bij. Tobias 
van Leeuwen zal dit jaar niet voor ASV extern spelen 
in verband met zijn studie elders. Verder zal Frits 
Wiggerts komend jaar voor ASV-8 uitkomen. Theo 
Koeweiden en Horst Eder completeerden het team van 
Henk Kuiphof die het aanvoerderschap overnam van 

Albert Marks. Hendrik van Buren gaat er met ASV-8 
ongetwijfeld weer een mooi seizoen van maken. De 
mutaties van Theo en Horst naar ASV-7 en die van 
Frits naar ASV-8 vertelde ik u al. Frans Veerman slaat 
de externe voorlopig even over. Zijn plaats wordt 
ingenomen door Ko Kooman. Remco Menger, nieuw 
bij ASV, vult de laatste open plaats in en zal dus dit 
seizoen zijn debuut maken voor ASV. Hij speelde 
vorig jaar voor Het Kasteel uit Wijchen. Bert Sigmond 
is opnieuw het vertrouwde gezicht als teamleider van 
ASV-9. Vorig jaar nog de trotse kampioen maar dit 

jaar hebben ook daar de mutaties toegeslagen. Zo stopte Jan Wil-
lem Welberg (voorlopig) met schaken en is Umit Duman voor een 
jaartje naar de States en dus niet inzetbaar. Cor van der Jagt en Tijs 
Stomphorst nemen de opengevallen plaatsen in. ASV-9 zal alle 
zeilen moeten bijzetten om boven de streep te blijven. ASV-10 
lijkt al een eeuw in dezelfde samenstelling te spelen. Onze krasse 
clubgenoten gaan ook dit jaar weer in de externe van start. Ten 
opzichte van de basisopstelling van vorig seizoen moest Gerrit 
Verbost afhaken. Zijn plaats wordt ingenomen door Wim Peters. 
De gemiddelde leeftijd van dit team zakte daardoor dit seizoen iets 
onder de 80 jaar nl. 78,3. Maar altijd nog een respectabele leeftijd. 
ASV-11 tenslotte zal dit jaar weer in een wisselende samenstelling 
spelen. Captain ter plaatse van de wedstrijd is opnieuw André de 
Groot. Erik Wille regelt verder alle zaken voor het team vooraf. 
Daarmee hebben alle teams de revue gepasseerd. Een aantal scha-
kers gaf de voorkeur aan een plaats als reserve terwijl diverse 
nieuwkomers bij ASV liever nog even de kat uit de boom kijken. 
Wellicht dat zij bij het zien van de teamwedstrijden toch ook door 
het “virus van de externe” worden gegrepen en het ook eens in een 
team willen proberen. Ik wens alle teams weer heel veel succes!! 
 
Contactdag motiefgroep schaken: Sedert een jaar of drie spaar ik 
postzegels met het motief schaken. Begin dit jaar ben ik lid ge-
worden van de Nederlandse motiefgroep schaken. Zaterdag 24 
oktober a.s. organiseert de motiefgroep samen met de zustervere-
nigingen uit België, Frankrijk en Luxemburg een contactdag in 
Teteringen bij Breda. Naast het netwerken bestaat deze dag de 
gelegenheid om te ruilen, te kopen, enz. Het hoogtepunt van deze 
dag is de veiling vanaf 14.00 uur van 299 kavels. Een uitgelezen 
gelegenheid om je verzameling aan te vullen. Mochten er verza-
melaars binnen ASV zijn die de 24e met mij mee willen rijden, 
dan hoor ik dat graag. Mijn mailadres is nicoschoenma-
kers@kpnplanet.nl en mijn telefoonnummer is 0316-265475. 
     Nico Schoenmakers 
 
Uitslagen 1e ronde KNSB en Promotieklasse OSBO: 
KNSB 2e klasse D: Veenendaal – HSC 4½-3½; De Stukkenjagers-
2 – De Toren 4-4; HMC Calder-2 – ASV-1 1½-6½; Venlo – voe-
rendaal-2 5-3; DJC Stein – Paul Keres-2 3½-4½. 
KNSB 3e klasse G: RSR Ivoren Toren-2 – Rijswijk 4-4; Dordrecht 
– ASC 4½-3½; DSC Delft-3 – ASV-2 1½-6½; Messemaker 1847-
2 – Botwinnik-1 6-2; Charlois Europoort-2 – Bergen op Zoom 4-4. 
KNSB 3e klasse B: Dr. Max Euwe-2 – Lonneker 4-4 (onder pro-
test Dr. Max Euwe-2); Doetinchem – ESGOO-2 4½-3½; Zevenaar 
– ASV-3 7-1; ESG – Almelo 2-6; Staunton – Pallas 4-4. 
Promotieklasse OSBO: UVS-2 – PSV/DoDo 5½-2½; Zutphen – 
De Toren-2 1½-6½; Ede – ASV-4 2½-5½; Bennekom – VDS 3-5; 
De Toren-3 – ZSG 3½-4½. 
 
Fantasieschaak: Liefhebbers van aparte schaakvormen kunnen op 
zaterdag 17 oktober a.s. hun hart ophalen in Doetinchem. In elk 
van de 7 ronden wordt een apart soort fantasieschaak gespeeld 
zoals Marseilleschaak, schietschaak, diagonaalpion, patrouil-
leschaak, cilinderschaak, pionnen ook achteruit en superboeren. 
Meer informatie over de diverse onderdelen staat op de site 
www.svdoetinchem.nl maar kunt u ook verkrijgen via Roel 
Evertse, tel. 0575-477456 of via info@svdoetinchem.nl. 
 
Uitslagen interne competitie 5e ronde (1 oktober 2009): 
van der Wel – Boel 0-1; Boele – Woestenburg 0-1; Knuiman – 
Huizinga 1-0; Taal – E. Wille ½-½; de Freytas - Weijsenfeld 1-0; 
Abrahamse – R. Wille ½-½; van Amerongen – Hogerhorst 0-1; 
Verhoef – Fassaert 1-0; Naasz–Huberts 1-0; Marks – Dijkstra 1-0; 
Steenhuis – Au 1-0; van Belle – Boonstra ½-½; Boom – Bentvel-
zen ½-½; Koeweiden–Hajee 0-1; Vermeer – Groen 1-0; van Buren 
– Eder 1-0; Wiggerts – Kooman 1-0; Rietbergen – Veerman ½-½; 
Sigmond – Manschot 0-1; Meijer – van Eijk 0-1; B. Sanders – van 
Maanen 0-1; Zunnebeld – Ariëns 0-1; Menger – Singendonk 1-0; 
de Kok–Hartogh Heijs 1-0; Kelderman–J. Sanders 1-0; Rijmer–
van Vlerken 1-0; Diekema–Viets 1-0; Visser – Stibbe 0-1. 

OSBO 1e klasse B: Samenstelling ASV-5    KNSB-Elo 
1 WDC-1 Erik Wille 1959 
2 Het Kasteel-2 Jan Knuiman 1860 
3 PION-2 Nico Schoenmakers 1821 
4 De Toren-4j Theo v. Amerongen (TL) 1799 
5 SMB-3 Tony Hogerhorst 1794 
6 ASV-5 Robert Naasz 1793 
7 Zutphen-2 Abbes Dekker 1715 
8 Velp-1 Wouter Abrahamse -- 
OSBO 2e klasse B: Samenstelling ASV-6 
1 Doetinchem-2 Tjé Wing Au 1856 
2 ASV-6 Albert Marks 1827 
3 Theothorne-1 Hans Rigter 1771 
4 Zevenaar-2 Ruud Verhoef 1767 
5 De Schaakmaat j Rob van Belle 1764 
6 VDS-2 Jan Groen  1751 
7 Rokade Hedser Dijkstra 1714 
8 Pallas-2 Jacques Boonstra (TL) 1700 
OSBO 2e klasse D Samenstelling ASV-7 
1 SMB-4 Dick Hajee 1769  
2 Mook-1 Jan Vermeer 1722 
3 De Elster Toren-1 Tijs van Dijk 1719 
4 UVS-4 Tom Bentvelzen 1694 
5 Variant-1 Marco Braam 1637 
6 ASV-7 Henk Kuiphof (TL) 1613 
7 Koningswaal Theo Koeweiden 1570 
8 De Toren-5 Horst Eder 1539 
OSBO 3e klasse E: Samenstelling ASV-8 
1 Bennekom-3 Zekria Amani 1747 
2 ASV-8 Frits Wiggerts 1744 
3 PION-4 Hendrik van Buren (TL) 1539 
4 Het Kasteel-3 Ko Kooman 1535 
5 OPC Remco Menger 1403 
6 Wageningen-4 Ton van Eck 1351 
7 De Cirkel-3 
8 UVS-5 
OSBO 3e klasse D: Samenstelling ASV-9 
1 Tornado Bert Sigmond (TL) 1526 
2 Wageningen-5 Herman de Munnik 1520 
3 Dodewaard Marc van Uem 1441 
4 De Cirkel-2 Lion de Kok 1266 
5 Bennekom-2 Cor van der Jagt -- 
6 ASV-9 Thijs Stomphorst -- 
7 De Elster Toren-2  
8 Rhenen-1  
OSBO 4e klasse E: Samenstelling ASV-10 
1 De Sleutelzet Hans Meijer 1516 
2 ASV-10 Bob Hartogh Heijs 1419 
3 Het Kasteel-5 Hein van Vlerken 1358 
4 Tornado-2 Jan Sanders 1354 
5 SMB-7 Henk Kelderman )TL) 1306 
6 De Toren-8 Wim Peters 1005 
7 De Toren-10 
8 Het Kasteel-6j 
OSBO 4e klasse C: Samenstelling ASV-11 
1 Schaakstad-8 Jan Zuidema 1511 
2 Rheden André de Groot 1425 
3 Zevenaar-4 Liedewij van Eijk 1026 
4 De Toren-11j Fabian Engelhardt   820 
5 Variant 2j Jan Diekema -- 
6Doesborgh-2 Jan-Pieter Lourens -- 
7 Theothorne-2 In wisselende samenstellingen 
8 ASV-11 zullen ook andere spelers in dit team 

spelen 
 (TL: Erik Wille en André de Groot). 


