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48e jaargang no. 4      donderdag 29 januari 2009 
Oploswedstrijd: Een stand met een grote logica. Sommigen 

zullen de oplossing 
daarom binnen tien 
seconden zien, terwijl 
het voor anderen een 
hele puzzel is. Het gaat 
hier om een partij tus-
sen Krylov en Tarasov  
uit het kampioenschap 
van Kandalakshi in 
1959. Wit aan zet won. 
Hoe? Oplossing: 1. 
Dxg8+, Kxg8 2. Th8+, 
Kxh8 3. Lf7 mat. 
 
Jaarvergadering: Voor 
de tweede maal heten 

wij u van harte welkom in het Activiteitencentrum Schreu-
der. Ging het vorige keer nog om een kijkavond, dit keer 
gaat het om de keuze of deze locatie de nieuwe speelgele-
genheid voor ASV zal worden. Vanavond kunt u zich hier-
over tijdens de Algemene Ledenvergadering uitspreken. 
Voor alle duidelijkheid volgende week spelen we gewoon 
weer in het gebouw van de Scouting aan de Monnikensteeg. 
Als we gaan verhuizen zal het moment nog nader worden 
bepaald. 
 
Telefonisch aanmelden: Nu Hedser Dijkstra als wedstrijdlei-
der stopt veranderd ook het telefoonnummer voor het telefo-
nisch aanmelden. Onze nieuwe man Martin Weijsenfeld start 
om 19.50 uur met de indeling van de interne ronde. Voor die 
tijd moet u zichzelf dus aangekruist hebben, anders heeft u 
geen tegenstander. Als u het niet redt om zich voor die tijd 
aan te kruisen, maar u wilt wel spelen dan kunt u zich telefo-
nisch aanmelden via nummer 06 – 12618253. Dit nummer 
geldt vanaf volgende week donderdag. Tot 19.30 uur kunt u 
de voice-mail inspreken en daarna krijgt u onze nieuwe 
wedstrijdleider Martin Weijsenfeld aan de lijn. Als u na 
19.50 uur belt, kunnen we u uiteraard geen tegenstander 
garanderen, maar proberen kan altijd. 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 3 februari is er weer een gezel-
lige schaakmiddag in de serie van het Daglichtschaak. Jan 
Vermeer ziet u weer graag massaal komen. Er is sprake van 
zware strijd. Aan de leiding in groep A gaat Albert Marks 
samen met Nijmegenaar Rob Cornips. In groep B heeft Wim 
Zunnebeld de eerste plaats vast in handen hoewel hij in de 
vorige speeldag maar een ½ punt aan zijn totaal toevoegde. 
Kom ook naar deze schaakmiddag!! Aanvang 14.00 uur in 
het Nivon-gebouw aan de Molenbeekstraat 26A. 
 
Externe competitie: In deze EP kunt u nog diverse teamver-
slagen van wedstrijden lezen die ik vorige week nog niet had 
ontvangen. Als laatste team in deze competitieronde kwam 
ASV-10 in actie. Onze senioren speelden vorige week don-
derdag knap met 3-3 gelijk tegen WDC-3 uit Duiven. Voor 
de OSBO-cup won ASV-4 ruim van Ede-2 met 3½-½ en 
plaatste zich daarmee voor de volgende ronde. Of ASV-5 en 
ASV-6 zich ook hebben gekwalificeerd leest u volgende 
week. Zij speelden maandag jl. maar toen was deze EP al 
afgerond. 
 
ASV 4 moeiteloos verder in OSBO-cup: Afgelopen donder-
dag slaagde ESV-2 er niet in om het ASV-4 lastig te maken 
in de 2e ronde van de strijd om de OSBO-cup. Erik Wille 
bracht ASV-4 al na een half uur op 1-0. De Edenaar ruilde 
zijn belangrijkste loper en stond via de diagonaal die vervol-
gens vrij kwam in 13 zetten mat. Martin Weijsenfeld hield 
de stelling ingewikkeld en al snel greep zijn opponent mis. 

In eerste instantie kostte dat een kwaliteit, maar niet veel 
later had Martin zelfs een volle toren meer. Gerben Hendriks 
en Anne Paul Taal namen wel de tijd voor hun partijen. 
Gerben kreeg langzaam maar zeker positioneel voordeel en 
uiteindelijk won hij een pion. In het eindspel bracht Gerben 
met subtiel spel een vrijpion aan de overkant. Anne Paul 
Taal probeerde van alles tegen OSBO-secretaris Jos van 
Raan, maar deze gaf geen krimp. In volkomen evenwicht 
tekenden de kamphanen tenslotte de vrede. ASV 4 bekert 
dus met een 3½-½ zege door. In de volgende ronde wacht 
het Zwolse ZZS! of streekgenoot Elster Toren. Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: Gerben Hendriks – Gert Jan van 
der Meulen ( 1803) 1-0; Martin Weijsenfeld – Anton 
Spronk (1628) 1-0; Erik Wille – Harmen Wildebeest (1503) 
1-0; Anne Paul Taal - Jos van Raan (1700) ½-½. Eind-
stand 3½-½. 
 
Ruime nederlaag verzwakt ASV-7: Stipt op tijd kwamen we 
in Putten aan, dus daaraan heeft het niet gelegen. En na on-
geveer een uur spelen was de indruk -aan de kant van ASV 
althans- dat we op de meeste borden goed uit de opening 
waren gekomen. Een hoopgevend moment want we speelden 
ook nog eens met vier invallers (Putten overigens met twee). 
Maar om een of andere duistere reden wilde het niet echt 
lukken. Albert Marks kon zijn tegenstander vanuit de ope-
ning onder druk houden maar hij beging op de 17e en de 28e 
zet een onnauwkeurigheid waardoor het positievoordeel 
verloren ging. De overigens spannende partij werd tot de 
laatste pion uitgevochten en eindigde ten slotte in remise. 
Tjé Wing Au gaf al snel een stuk weg en wilde, na -toch 
nog- een mogelijkheid van eeuwig schaak te veel en verloor. 
Jan Vermeer raakte in het eindspel goed op dreef en had met 
twee pluspionnen ook nog eens promotie- en matdreigingen. 
Dit werd de Puttenaar te veel. Hendrik van Buren overzag 
een matzet. Frits Wiggerts was als eerste klaar met een aan-
val die tot ondekbaar mat leidde. Horst Eder, Frans Veerman 
en Jan Sanders verloren ietwat ongelukkig na een rustige 
opzet waarna te veel fouten fataal werden. Volgende keer 
een compleet (?) team en nieuwe kansen. Albert Marks 
Gedetailleerde uitslag: Jasper Valstar – Albert Marks ½-½; 
Gerwin de Groot – Tjé Wing Au 1-0; Ferry Lunek – Jan 
Vermeer 0-1; Johan Cordes – Hendrik van Buren 1-0; 
Hans Bloemen – Frits Wiggerts 0-1; Casper Dokter – 
Horst Eder 1-0; Diederik van Donk – Frans Veerman 1-0; 
Olger van Donk – Jan Sanders 1-0. Eindstand 5½-2½ 
 
ASV-8 kopje onder: Het achtste moest aantreden tegen 
Schaakstad-6 uit Apeldoorn. Dat leek een spannende match 
te worden. Immers: wij hadden weliswaar twee matchpunten 
meer, maar slechts een half bordpunt. We waren ongeveer 
even sterk. Althans die indruk had je kunnen krijgen. De 
werkelijkheid was minder bloemrijk. We hadden geen schijn 
van kans. En de 4-2 nederlaag had nog erger kunnen uitpak-
ken. Zekria Amani kwam aan het eerste bord goed weg. Hij 
moest al snel een kwaliteit inleveren, maar won die ook snel 
weer terug. Op een leeg geplukt bord bleef een remisestand 
over. Theo Koeweiden kwam al heel snel in de problemen. 
Zijn tegenstandster won een pion en vernietigde tegelijk zijn 
rokadestelling. Theo kon alleen nog tegenspartelen. Daarna 
vielen de borden vijf en zes bijna tegelijk om. Zowel Frans 
Veerman als Ton van Eck dachten redelijk uit de opening 
gekomen te zijn, maar werden langzaam (en daarna sneller) 
achteruit gedrukt. Dat liep fout af. Horst Eder had de hele 
partij het initiatief, maar zijn tegenstandster was lieftallig 
taai. Uiteindelijk moest Horst toegeven, dat er geen vol punt 
te behalen viel. Alleen Hendrik van Buren speelde nog. Hij 
stond slechter na geknoei in het middenspel. De Apeldoorner 
wilde echter laten zien, dat hij ook kon knoeien en liet af-
wikkelen naar een eindspel, waarin hij een zeldzaam slechte 



loper had tegen een best paard. Zo kregen we onverwacht 
toch ook nog een overwinning in de schoot geworpen.
    Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag: Zekria Amani - Henk Pruijssers ½-
½; Theo Koeweiden - Berdy de Bie 0-1; Hendrik van Bu-
ren - René Schaafsma 1-0; Horst Eder - Karin Pruijssers 
½-½; Frans Veerman - Rien Bos 0-1; Ton van Eck - Ap 
Ketting 0-1. Eindstand 2-4. 
 
ASV-9 dendert voort: ASV-9 moest tegen Voorst-4 dat punt-
loos onderaan bungelt zodat dat geen al te zware opgave 
mocht zijn gezien de 6-0 winst tegen koploper Pallas-5 in de 
vorige ronde. Het grootste probleem was om een compleet 
team op de been zien te krijgen daar Ko Kooman en Umit 
Duman waren verhinderd. Voorst was zo sportief dat Ko zijn 
partij vooruit mocht spelen terwijl John Bijlsma bereid was 
ons voor de derde maal uit de brand te helpen. Ko mocht dus 
als eerste op een winterse maandagavond in Voorst in het 
strijdperk treden en wel aan bord 5 tegen een jongedame. Ko 
mailde mij al de zelfde avond dat hij een makkelijke partij 
had gehad waarin hij al spoedig 
een stuk won en de partij vervol-
gens rustig had uitgeschoven. 
Hulde Ko! De rest van het team 
reisde op vrijdagavond naar 
Voorst met twee auto’s. Een auto 
met drie spelers wist de plaats van 
bestemming pas na half negen te bereiken dus dat was even 
zweten voor de teamleider want het zal toch niet gebeuren 
dat je drie reglementaire nullen aan je broek hebt hangen… 
Enfin  toen het drietal was gearriveerd waren de grootste 
hindernissen feitelijk overwonnen want iedereen wist zijn 
partij te winnen, de een wat makkelijker dan de ander maar 
de 6-0 was andermaal een feit en dat is een prestatie om naar 
huis te kunnen  schrijven. Door deze overtuigende overwin-
ning staat ons team nu drie punten voor op de nrs. 2 en dat 
reeds na 4 wedstrijden. De volgende tegenstander is Theo-
thorne-2 en als die hinderpaal met goed gevolg wordt geno-
men komt de titel dan toch wel min of meer in zicht en dat 
zou toch fantastisch zijn.    Bert Sigmond 
 
Prima gelijkspel senioren: Afgelopen donderdag stond voor 
ASV-10 de thuiswedstrijd tegen WDC-3 (Winnen Door 
Combineren) de gefuseerde vereniging uit Westervoort en 
Duiven. Reeds na ongeveer een uur spelen bracht Bob Har-
togh Heijs het eerste punt binnen. De tegenstander deed 
reeds in de opening een aantal 
zwakke zetten hetgeen resulteerde 
in loperverlies en een slechte stel-
ling. Dit overwicht werd goed uit-
gebuit en na onvermijdelijk verder 
stukverlies gaf hij op. Hein van 
Vlerken trof als tegenspeler John 
Legierse, jarenlang ASV-er geweest maar na verhuizing naar 
Duiven bij deze club lid geworden. Hein boekte al snel pi-
onwinst. Maar die ging enkele zetten later alweer verloren. 
Hein had echter toch een betere stelling opgebouwd en al-
hoewel hij promotie moest toestaan kon deze direct onge-
daan gemaakt worden. Gesterkt door dit resultaat wist Hein 
ondanks taaie tegenstand het punt te scoren. Bij Henk Kel-
derman bleef het tot in het middenspel in evenwicht. De 
tegenstander kon evenwel met zijn beide torens de c-lijn 
bezetten. Ook kreeg hij een sterke pion op b5. Hij ruilde 
echter zo af dat hij weliswaar een vrijpion kreeg op c6 maar 
deze kon door de koning van Henk tijdig onschadelijk wor-
den gemaakt. Zo verkreeg Henk een vrijpion op b6 gesteund 
door de koning. Hiertegen was geen verweer en na afruil van 
nog enkele pionnen kon Henk het punt noteren. Zo was het 
3-0 en leek de winst binnen bereik. Maar de Duivenaren 
gaven niet op. Wim Zunnebeld kwam in een mindere stelling 
terecht waarin hij een stuk verloor en de strijd uiteindelijk 
moest staken. Dit werd gevolgd door Bob Sanders, invaller 
voor Gerrit Verbost, Tot in het eindspel bleef het evenwicht 
gehandhaafd maar door concentratieverlies verspeelde hij 
een loper gevolgd door een toren en daarmee de partij. Ten-
slotte was Jan Sanders nog in de strijd. In het middenspel 
moest hij een pion prijsgeven waardoor de tegenstander een 
betere en veel vrijere positie kon innemen. Dit had verder 
pionverlies met een vijandelijke vrijpion tot resultaat. Waar 
tegen verweer niet meer mogelijk was. Dit bracht de eind-
stand toch nog op 3-3. Toch nog een verdienstelijk gelijk-
spel.      Henk Kelderman 
 
Voorst: Inmiddels is de 2e ronde maandag jl. al gespeeld 
maar over de 1e ronde van dit Open Kampioenschap van 

Voorst heb ik u nog niet bericht. Dat maak ik bij deze goed. 
Maar liefst 57 deelnemers dit jaar. Een aanzienlijk aantal. 
Ook de bezetting wordt elk jaar sterker. Favoriet op Elo is 
Rudy Bloemhard van de organiserende vereniging. Hij won 
vorig jaar de titel. Tony Hogerhorst zorgde echter meteen 
voor een verrassing door de regerend kampioen een neder-
laag toe te brengen. In een spannende partij besliste uiteinde-
lijk een vrije a-pion in een dubbelpaardeindspel in het voor-
deel van Tony. Een uitstekend resultaat!! De titelhouder 
heeft forse concurrentie van onder meer Cees van Bohemen, 
Frank Schleipfenbauer en de beide oud ASV-ers Fokke 
Jonkman en Jeroen Bosch van Rosenthal. Dan zijn er nog 
wat outsiders waarvan Tony dus meteen van zich liet spre-
ken. Ook Frank won zijn partij. Vrij eenvoudig won hij ma-
teriaal en na 26 zetten was het punt binnen. Dat gold ook 
voor Robert Verkruissen die al na 21 zetten het punt kon 
bijschrijven. In de B-groep verloor Hendrik van Buren de 
eerste partij. In het middenspel stond hij zeker niet slechter 
met beide torens op de d-lijn en een loperpaar maar nadat hij 
een kwaliteit had verspeeld ging het snel bergafwaarts. Vol-
gende week meer over de 2e ronde. 
 
Lichtenvoorde: De schaakvereniging Rokade uit Lichten-
voorde organiseerde afgelopen zaterdag het 19e Jan Lanke-
rapidtoernooi. Drie ASV-ers gingen naar de Achterhoek om 
aan dit toernooi deel te nemen. Echte toppers waren er niet 
want de maximaal toegestane Elo was 2000. Marco Braam, 
Tjé Wing Au en Ruud Wille deden zaterdag niets voor el-
kaar onder en scoorden allen 5 uit 7 goed voor een gedeelde 
4e plaats. Toch was Tjé Wing Au voor ASV de man van de 
dag. Daar waar Ruud en Marco meteen al in de 1e ronde 
verloren, startte Tjé Wing voortreffelijk en won de ene na de 
andere partij. Zo stond hij na 5 ronden op maar liefst 5 uit 5 
en had toen zelfs een vol punt voorsprong op een zestal 
achtervolgers. Toernooiwinst leek heel dichtbij. In de 6e 
ronde verloor hij echter van oud-Gova-speler Menno Dorst. 
Zo moest hij in de slotronde de eerste plaats al met een man 
of 4 delen. In deze laatste ronde verloor Tjé Wing helaas 
opnieuw waardoor zijn eerste plaats, die 2 ronden eerder zo 
onaantastbaar leek, definitief verkeken was. Dit keer was 
Jozo Vulic, die voor Winterswijk uitkomt, net even te sterk. 
Deze speler had in de voorlaatste ronde van Ruud gewonnen. 
Na simpele kwaliteitswinst gaf Ruud zomaar 2 pionnen weg 
waardoor het moeilijk werd. Hoewel hij in de slotfase nog 
een stuk won kon hij het met de tijd niet meer bolwerken. 
Marco kwam wat moeilijker op gang en stond na 4 ronden 
op 50%. Daarna won hij driemaal op rij en plaatste zich zo in 
de top van het klassement. Vulic werd samen met Menno 
Dorst met 6 uit 7 gedeeld eerste maar won op weerstands-
punten. De winnaar van vorig jaar Marcel Krosenbrink werd 
met 5½ uit 7 derde. Daarna een groep van 7 spelers waaron-
der de drie ASV-ers met 5 uit 7. Het was een gezellig en vlot 
lopend toernooi waaraan 48 schakers veel plezier beleefden. 
 
Corus: Overal kom je ASV-ers tegen. Zo ook bij het impo-
sante Corus-toernooi in Wijk aan Zee. Siert Huizinga nam 
vorige week deel aan de dagvierkampen. Hij startte voortva-
rend en won de eerste 2 partijen. Helaas ging de derde partij 
tegen de uiteindelijke groepswinnaar verloren. Met 2 uit 3 
(TPR 1928) boekte Siert toch een verdienstelijk resultaat. 
Nico Schoenmakers is inmiddels begonnen in een van de 
vele tienkampen. Ongetwijfeld geïnspireerd door de groot-
meesters startte ook Nico met winst in de eerste 2 partijen. In 
de derde ronde, afgelopen zondag, speelde hij met wit remi-
se. Nico gaat dus met 2½ uit 3 het vervolg van deze toer-
nooiweek in. Hoe het verder afloopt leest u volgende week. 
 
Sudoku: Dat Theo Jurrius een uitstekend schaker is weten 
we allemaal. Maar een goede puzzelaar is hij ook bleek 
onlangs. Zo wist hij zich via diverse kwalificatieronden als 
9e te plaatsen voor het NK Sudoku dat afgelopen zaterdag in 
de Jaarbeurs in Utrecht werd gehouden. In dit gezelschap 
van 24 finalisten leverde Theo een geweldige prestatie door 
als vierde te eindigen. Helaas net een plaats te laag want de 
eerste drie mogen naar het Wereldkampioenschap.  
 
Uitslagen interne competitie 16e ronde (22 januari 2009): 
v. Roosmalen - Wilgenhof 1-0; P. Schoenmakers - Hoger-
horst ½-½; Huizinga - Fassaert 1-0; R. Wille - Verhoef ½-½; 
Dekker - Hajee 1-0; Boom - Au 0-1; van Belle - van Buren 
1-0; Kooman - Kuiphof 0-1; Manschot - van Eck 1-0; Sin-
gendonk - Ariens 1-0; de Munnik - Bijlsma 1-0; van Maanen 
- Lion de Kok 1-0; Stibbe–v. Eijk 0-1; Peters-Diekema 1-0. 
Uitslagen ASV- Bekercompetitie: Dijkstra – Koeweiden 1-0; 
Vermeer - Groen 1-0. 

Jan Willem Welberg 1 
Herman de Munnik 1 
Bert Sigmond 1 
Marc van Uem 1 
Ko Kooman 1 
John Bijlsma 1 

Wim Zunnebeld 0 
Bob Hartogh Heijs 1 
Jan Sanders 0 
Hein van Vlerken 1 
Henk Kelderman 1 
Bob Sanders 0 


