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Oploswedstrijd: Een stand hoeft niet altijd in mat te eindi-

gen. Vorige week 
luidde de opgave: 
Wit wikkelt af naar 
een gewonnen eind-
spel. De stand is uit 
de partij Zlotnik – 
Vasin, Moskou 
1962. Oplossing: 1. 
Pg5, f6xg5 2. Txe3, 
Txe3 3. Dxe3, Dd8 
4.Tf7 en wit gaat de 
damevleugel leeg-
plukken. 
 
Eind 2009 in zicht: 
Na vanavond is er 

nog 1 clubavond. Volgende week kunt u dus het laatste punt-
je scoren voor de interne in 2009. Daarna missen we 2 club-
avonden doordat kerstavond en oudejaarsavond op een don-
derdag vallen. Op 7 januari bent u weer welkom voor de 
eerste clubavond in 2010. Maar als u het nieuwe jaar al 
meteen goed wil beginnen dan neemt u natuurlijk deel aan 
het Rapidtoernooi van De Toren op zaterdag 2 januari 
2010 in het Olympus College! 
 
Externe competitie: Zo aan het eind van het jaar mogen al 
onze teams nog een keer flink aan de bak. ASV-7 en ASV-9 
deden dat afgelopen maandag al. Het werden 2 zware neder-
lagen. ASV-7 verloor bij De Toren-5 met maar liefst 7½-½ 
terwijl ASV-9 met 5½-½ niet opgewassen bleek tegen Rhe-
nen-1. Vanavond gaan we verder. ASV-6 speelt thuis tegen 
Theothorne en ASV-10 krijgt Het Kasteel-5 op bezoek. 
Morgen speelt ASV-5 bij buurman Velp-1. Dat wordt dus 
even kijken lijkt me!! Een dag later kunt u er vanaf 13.00 
uur weer bij zijn als onze eerste vier teams hun 4e ronde 
spelen in het Lorentz. Onze KNSB-teams krijgen daarmee 
de kans om hun matige optreden in het begin van dit seizoen 
nog wat glans te geven. ASV-1 treft het Utrechtse Paul 
Keres-2 als tegenstander. Bij winst kan een belangrijke 
sprong worden gemaakt richting veilige middenmoot. ASV-
2 ontvangt Bergen op Zoom, een team dat een punt achter 
de koplopers staat en dus een goede start heeft gemaakt. Dat 
kan van ons tweede nog niet worden gezegd. Komt zaterdag 
de ommekeer? We zullen het zien! ASV-3 krijgt het gepro-
moveerde Pallas op bezoek. Beide teams staan in de onder-
ste regionen. Een echt vierpuntenduel dus! In de OSBO-
Promotieklasse staat voor ASV-4 weer een zware klus te 
wachten. De tegenstander is ZSG uit Zwolle, dat vorig sei-
zoen nog in de KNSB speelde. Maar het vierde liet dit sei-
zoen al goede dingen zien dus wie weet blijft de ongeslagen 
status behouden. Makkelijk zal het zeker niet worden. U ziet 
het er staat veel op het spel dus uw steun is dan ook zeer 
welkom. Volgende week donderdag, op onze laatste club-
avond van 2009, sluiten ASV-8 en ASV-11 het jaar af. ASV-
8 ontvangt dan PION-4 uit Groesbeek terwijl ASV-11 het 
thuis moet opnemen tegen Doesborgh-2. 
 
ASV-1 verder in KNSB-beker: Zonder al te veel inspanning 
heeft ASV-1 de 3e ronde bereikt in de KNSB-bekerstrijd. In 
het Brabantse Asten werd De Combinatie op dinsdag 1 de-
cember jl. met 3-1 verslagen. Er werd om 19.45 uur gestart 
en even na 22.15 uur was de wedstrijd al gespeeld. “Ik denk 

dat we langer in de auto hebben gezeten dan achter het 
schaakbord”, aldus Theo Jurrius, die zelf voor het eerste 
winstpunt zorgde. Zijn tegenstander speelde een eigen sys-
teem waarin Theo al snel prettig kwam te staan mede door 
het snelle spel van zijn opponent. In de afwikkeling naar het 
eindspel gaf deze een pion weg. Voor Theo was dit voldoen-
de voor de winst want een pion kon daarmee doorlopen. De 
tegenstander van Peter Boel speelde in de opening een vrij 
ongebruikelijk plan waarmee hij, zo bleek later in de partij, 
zijn eigen koningsvleugel verzwakte. Bovendien kwam er 
een vijandelijk paard op b6 buitenspel te staan. Voor Peter 
liep het als een trein. De winst kwam niet meer in gevaar. 
Voor de andere 2 ASV-ers was een half punt nu genoeg. En 
eigenlijk kon dat ook niet meer misgaan. Remco de Leeuw 
had op dat moment een gelijk staand eindspel op het bord. In 
zijn partij waren al snel de dames geruild waarna gaandeweg 
een verdere afwikkeling volgde. Zo ontstond er een toren-
eindspel met beiden een loper en 3 pionnen.  Nadat ook de 
lopers waren geruild werd een remiseaanbod van Remco 
eerst nog geweigerd maar later berustte zijn tegenstander 
toch in een puntendeling. En ook bij Dirk Hoogland kon het 
eigenlijk niet meer fout gaan. Hij kon al snel een stukoffer 
plaatsen. Dit mocht niet worden aangenomen want dan ging 
het wel heel snel mis. Later kon Dirk kiezen tussen kwali-
teitswinst of een schaakje waarmee zwart geen rokade meer 
had. Dirk koos voor dit laatste waardoor de vijandelijke 
koning in het centrum bleef. Dirk had daarmee prettig spel 
maar omdat de wedstrijd al was gespeeld bood hij maar 
remise aan. Dit werd aangenomen zodat de ASV-ers snel 
weer huiswaarts konden. Nu maar afwachten wie de volgen-
de tegenstander wordt. Binnenkort is hiervoor de loting!! 
Gedetailleerde uitslag: Stefan Rooijakkers (1995) -Dirk 
Hoogland (2181) ½-½; Jos Swinkels (2001) - Remco de 
Leeuw (2175) ½-½; Maurice Swinkels (1888) – Peter Boel 
(2077) 0-1; Jean Paul Pennings (1947) – Theo Jurrius 
(2026) 0-1. Eindstand 1-3. 
 
Snelschaken: ASV-1 heeft afgelopen zondag 6 december 
deelgenomen aan het NK-snelschaken voor clubteams in 
Den Bosch. Gespeeld werd in 2 groepen met teams bestaan-
de uit 4 spelers. In totaal waren er 50 deelnemende teams uit 
heel Nederland. ASV kwam uit in groep A, voor teams die 
in de KNSB spelen. Daaronder ook 6 van de 10 teams uit de 
Meesterklasse. In totaal bestond de A-groep uit 28 teams 
waarvan ASV op Elo als 19e was geplaatst. De ASV-
delegatie bestond uit Eelco de Vries, Remco de Leeuw, Peter 
Boel en Richard van der Wel. Er werden 13 ronden gespeeld 
met een bedenktijd van 7 minuten per persoon. ASV behaal-
de 11 matchpunten en eindigde daarmee dus net onderin de 
middenmoot met 4 teams op een gedeelde 20-23e plaats. Op 
bordpunten werd ASV-1 23e. Qua individuele resultaten 
hebben Eelco de Vries (6½ punt) en Remco de Leeuw (8 
punten) het uitstekend gedaan. De scores van Peter Boel (5 
punten) en captain Richard van der Wel (4½ punt) vielen iets 
tegen. Het was erg sterk bezet maar daarnaast ook een leuk 
relaxed toernooi. Complimenten aan de organisatie! 
 
ASV-7 krijgt pak slaag van De Toren-5: Een nederlaag lag 
nog wel in de lijn van de verwachtingen omdat de gemiddel-
de rating van de tegenstanders toch 108 punten meer is, 
zoals u aan de gedetailleerde uitslag kunt zien. Bovendien 
moesten we met twee invallers aantreden, maar ondanks dat 
had de score beter kunnen zijn. Overigens, de uitslag is niet 



geflatteerd. Dick Hajee was als eerste klaar. Dat was niet zo 
verwonderlijk want hij speelde vooruit. Halverwege de 
avond belde hij zijn teamleider dat hij een mat in één over 
het hoofd had gezien. En dat ondanks het feit dat hij bewust 
twee koppen koffie had gedronken. Ko Kooman kwam rede-
lijk uit de opening en won een pion. Nadat hij nog een pion 
nam moest zijn koning het bord op. Na een aanvalsgolf van 
de tegenstander kwam er een paardvork waardoor Ko zijn 
dame verloor. Toen was het snel uit. Theo Koeweiden maak-
te een inschattingsfout door de stelling te vroeg te openen. 
De tegenstander kreeg een open h-lijn. Toen deze met zijn 
dame binnenkwam gaf Theo op. Tijs van Dijk had te maken 
met een tegenstander die agressief speelde. Voor Tijs was 
het onbekend terrein. Hij won weliswaar een pion, maar kon 
de daarop volgende machtige aanval niet pareren. Jan Ver-
meer kwam in een koningsindische opening tegen een ge-
vreesde tegenstander slecht  uit de opening. Jan had te wei-
nig ruimte en moest een tweetal pionnen inleveren. Toen er 
ook nog ander materiaal verloren ging gaf Jan op. Horst 
Eder deed het in de opening goed maar liet in het midden-
spel zijn dame insluiten. Dit ging ten koste van een loper 
tegen twee pionnen. Later deed Horst het nog een keer ver-
keerd, waardoor hij een verloren strijd voerde. Henk Kuip-
hof kon met zwart zijn geliefde koningsindische opstelling 
kiezen en kwam degelijk te staan. Het ging allemaal om de 
e-lijn en toen Henk zijn e7-pion moest opspelen ontstond er 
uiteindelijk een penning, die een stuk kostte. Dat kon niet 
meer gekeept worden dus kon Henk opgeven. Frits Wiggerts 
speelde een degelijke partij, hoewel hij zelf niet over zijn 
opening tevreden was. Hij bleef goede kansen houden. 
Waarschijnlijk was de ruil van de dames niet geheel correct. 
Nu was voor beide spelers remise het hoogst haalbare. In 
volgende rondes zal er toch gepresteerd moeten worden, 
anders gaat ASV-7 roemloos terug naar de derde klasse. 
Maar zover is het nog lang niet. Henk Kuiphof (teamleider) 
Gedetailleerde uitslag: Mathieu Roskam (1900) - Dick 
Hajee (1769) 1-0; Niels Matser (1746)-Tijs van Dijk (1719) 
1-0; Gerrit Jansen (1805)-Jan Vermeer (1722) 1-0; Jeroen 
Kruiver (1726)-Henk Kuiphof (1613) 1-0; Karl Denys 
(1760)-Frits Wiggerts (1744) ½-½; Erik Minderman 
(1740)-Horst Eder (1539) 1-0; Tom Brans (1776)-Theo 
Koeweiden (1570) 1-0; Chiel Minderman (1737)-Ko 
Kooman (1535) 1-0; Eindstand 7½-½. 
 
Wederom dikke nederlaag voor ASV-9: Opnieuw moest 
ASV-9 op een maandagavond aantreden en wel tegen Rhe-
nen 1. De eerste tegenslag was dat we er, ondanks talloze 
telefoontjes, niet in geslaagd waren een invaller voor Marc 
van Uem te vinden (al is hij natuurlijk onvervangbaar) zodat 
we met een incompleet ASV-9 met een 1-0 achterstand be-
gonnen. Het werd al snel duidelijk dat de vorm er deze 
maandag niet was. Cor van der Jagt moest als eerste capitu-
leren en was ook bepaald niet te spreken over het niveau van 
zijn partij. Ook teamleider Bert Sigmond bakte er weinig van 
omdat hij veel te passief speelde in een Pirc. Toen hij een 
belangrijke centrumpion kwijtraakte was het snel gedaan en 
ging zijn partij als een nachtkaars uit. Op dat moment stond 
het al 3–0 voor onze tegenstanders en Thijs Stomphorst was 
daarvan zo onder de indruk dat hij in een gelijkwaardig stel-
ling begon te knoeien waarmee de wedstrijd in ons nadeel 
beslist was. Ook Herman de Munnik was, na goed uit de 
opening te zijn gekomen, de weg totaal kwijtgeraakt en ging 
nadat hij dameruil uit de weg was gegaan finaal onderuit. Hij 
mopperde na afloop zoiets dat hij er beter mee kon stoppen 
maar iedereen weet dat schaken een levenslange verslaving 
is en dat geldt ook voor onze Herman. Tenslotte redde Lion 
de Kok de eer in een heel aparte partij. Hij had een stuk 
tegen twee pionnen en gaf dat stuk terug uit angst te worden 
overspeeld. Hij stond toen nog een pion achter en het leek 
een kwestie van tijd dat hij ook de vlag op zijn digitale klok 
moest gaan strijken. Lion is echter een doorbijter en wist een 
pion terug te veroveren en bood toen remise aan in een iets 
betere stelling. Dit werd geaccepteerd en daarmee redde hij 
wederom de eer hetgeen hij ook al tegen De Cirkel-2 had 
gedaan. Na deze nieuwe zeperd vroegen sommigen zich af 
of de teamleider zijn teamgenoten nog wel kan inspireren. 

We zullen zien want het seizoen is nog lang niet afgelopen 
en ik geef de moed in ieder geval nog niet op. Bert Sigmond 
Gedetailleerde uitslag: Jacob de Gooijer (1756)-Bert Sig-
mond (1526) 1-0; Jan van Laar (1668)-NO 1-0 (Regl.); 
Arend Baars (1568) -Lion de Kok (1266) ½-½; Jan Harms 
(1545)-Herman de Munnik (1520) 1-0; Jan de Jong 
(1450)-Thijs Stomphorst (geen) 1-0; Jan Polders (1483)-
Cor van der Jagt (geen)1-0. Eindstand 5½-½. 
 
Spannende partijen bij het Daglichtschaak: Door ziekte wa-
ren een aantal spelers op dinsdagmiddag 3 december verhin-
derd, waaronder Albert Marks. Maar diegene die er wel 
waren hadden een zeer genoeglijke middag met natuurlijk op 
elke speeltafel pepernoten met tutti frutti en schuimpjes. Rob 
Cornips heeft zich aan het hoofd van de ranglijst genesteld. 
Hij deed dat door al zijn 3 partijen te winnen. Gelukkig 
hoefde Fritz maar één keer in actie te komen. Ook die partij 
won Fritz. De ongelukkige was ditmaal Martijn Boele. Fritz 
heeft nu een TPR van 2086. Martijn was die middag al ge-
heel in de Sinterklaasstemming en gaf gul zijn cadeautjes, 
éénmaal zelfs een dame. Hans Donker speelde zijn derde 
partij tegen Jan Vermeer. Het werd een juweeltje van een 
partij. Hans versmaadde (terecht) remise door niet in te gaan 
op eeuwig schaak, daar was de stelling te mooi voor. Maar 
met handen en voeten kreeg Jan toch tegenspel en vocht zich 
naar de overwinning. Robbert Lubbers schaakte twee punten 
bij elkaar en kwam daarmee op luxe 2e plaats. Dat deden ook 
Henk Kuiphof en Ko Kooman. Door dit resultaat kropen zij 
nog voor Martijn! Gert Blok kroop naar de middenmoot met 
de toevoeging van twee punten en Horst Eder wist zich in de 
middenmoot te handhaven. Wel had hij zijn partij in gewon-
nen stand (toren voor) tegen Jan Vermeer weggeblunderd. In 
de B-groep verloor Henk Kelderman al zijn drie partijen 
maar bleef toch op de eerste plaats staan. Wel naderde Hans 
Derendorp (De Toren) door 1½ punt aan zijn totaal toe te 
voegen. De volgende ronde wordt gespeeld op dinsdag 5 
januari.      Jan Vermeer 
 
Quiz: Peter Boel was onlangs succesvol bij een speciale 
schaakquiz ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van 
organisator Rene Olthof, bekend van de Brabantse schaak-
vereniging HMC Calder uit Den Bosch. Op zondag 29 no-
vember werd in Vught dit eerste, officieuze, NK Schaaktri-
via gehouden. Aan deze schaakquiz hebben 24 spelers (6 
teams van 4, waaronder GM John van der Wiel en WGM 
Bianca Muhren, maar dus ook onze clubgenoot Peter Boel 
deelgenomen. Peter maakte deel uit van het team met de 
fraaie naam “Bijna Goed” bestaande uit werknemers van 
New in Chess. Ondanks een hoge moeilijkheidsgraad bij de 
vragen slaagde dit team een score te halen van 71,2% (374 
van max. 525 punten), een prestatie die door Olthof, die de 
vragen had gemaakt en tevens als quizmaster fungeerde, 
vooraf niet voor mogelijk was gehouden. De rest eindigde op 
respectabele afstand. Het gelegenheidsteam met o.a. Muhren 
en van der Wiel eindigde als tweede. De deelnemers moes-
ten vragen beantwoorden als: aan hoeveel olympiades deed 
Genna Sosonko mee en waar werd Aaron Nimzowitsch 
begraven. Deelnemers aan toernooien uit de vorige eeuw 
moesten van foto's herkend worden terwijl ook de handteke-
ning van Leonid Stein aangewezen moest worden. Ook werd 
naar de schaakactiviteiten van Jeroen van den Berg ge-
vraagd. De deelnemers beleefden aan deze schaakquiz een 
uiterst genoegzame middag. 
 
Uitslagen interne competitie 12e ronde (3 december 2009): 
Homs - van Tol ½-½; van Roosmalen - Plomp 1-0; Taal - 
Hendriks ½-½; E. Wille - Huizinga 1-0; R. Wille - Weijsen-
feld 1-0; Fassaert - Au 1-0; Marks - van Belle 1-0; Dijkstra - 
Vermeer 0-1; Kuiphof - Boonstra 0-1; van Buren - Aarntzen 
0-1; Eder - Manschot 0-1; van Eck - Rietbergen 0-1; Ariëns - 
van Eijk 1-0; Zuidema - Kooman 0-1; Menger - van Vlerken 
1-0; Rijmer - Meijer 0-1; Diekema - Dundar 0-1; Viets - 
Hartogh Heijs ½-½; Kelderman - Peters 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van der Wel-Knuiman 0-1; 
Koeweiden - de Kok ½-½; Hajee - Veerman 0-1; Sigmond - 
Gerhardus 0-1. 


