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48e jaargang no. 5      donderdag 5 februari 2009 
Oploswedstrijd: Een studie mocht u vorige week oplossen. 

Deze leek vrij eenvou-
dig. Hij was van Rinck 
uit 1935 maar hij vertel-
de er openlijk bij, dat hij 
het idee had overgeno-
men van Reti van een 
studie uit 1928. Wit 
speelt en wint. Oplos-
sing: 1. Lf5+, Kd6 2. 
Td4+, Ke5 3. Te4+, 
Kxf5 4. Txe3 enz. 
 
Jaarvergadering: De 
belangstelling voor de 
Algemene Ledenverga-
dering was groot dit 
keer. Bijna 60 leden 

woonden deze bijeenkomst bij. Het toont de betrokkenheid 
binnen onze vereniging. Zonder in deze EP uitvoerig verslag 
te doen was het belangrijkste punt natuurlijk het bestuurs-
voorstel om een andere speellocatie voor onze clubavonden 
in gebruik te nemen. Na discussie, waarbij diverse punten ter 
sprake kwamen, werd op enkele blanco stemmen na unaniem 
besloten om per 7 mei a.s. te verhuizen naar Activiteitencen-
trum Schreuder aan de Vlamoven 22-24. Natuurlijk zullen 
diverse punten nog goed moeten worden uitgewerkt, zeker 
ook ten aanzien van onze ASV-jeugd. Bij de bestuursverkie-
zing werd afscheid genomen van Hedser Dijkstra na 11 jaar 
het wedstrijdleiderschap te hebben vervuld. Hij zal zich blij-
ven inzetten voor de ASV-site en betrokken blijven bij de 
ASV-toernooien. Zijn werkzaamheden worden nu ingevuld 
door Martin Weijsenfeld, die deze functie buiten het bestuur 
gaat vervullen. Erik Wille zal als bestuurslid verantwoorde-
lijk worden voor de wedstrijdzaken. Als nieuw bestuurslid 
werd Marco Braam verkozen. Hij zal onder meer beleids- en 
communicatiezaken tot zijn takenpakket nemen. Met het 
vastgestelde jaarplan 2009, waarin de doelstellingen en de 
thema’s voor dit jaar zijn weergegeven gaat het ASV-bestuur 
aan de slag. De prijsuitreiking is ook altijd een belangrijk 
onderdeel in het geheel en dan met name de verkiezing ASV-
er van het jaar. Deze eer viel dit keer te beurt aan Robert 
Naasz, die de reguliere verschijning van ASV-Nieuws als 
eindredacteur naadloos voortzette na het vertrek van Ignace 
Rood en ook vele leden zonder moeite weet te inspireren tot 
het schrijven van fraaie verslagen en verhalen. Om ± 22.45 
uur werd de vergadering afgesloten waarna nog kon worden 
geschaakt en worden nagepraat. 
 
Externe competitie: Na een lange winterstop mogen onze 
eerste 4 teams a.s. zaterdag weer aan de bak. Omdat u wel-
licht helemaal kwijt bent hoe zij er voor staan treft u in deze 
EP de stand aan met de uitslagen uit de 4e ronde want die 
had u toch nog tegoed. Een mooie gelegenheid dus om dat nu 
aan de vooravond van de volgende ronde te plaatsen. Wat 
staat er zaterdag op het spel. Voor ASV-1 heel veel want zij 
spelen tegen het eveneens laaggeplaatste Overschie. Winst is 
eigenlijk het enige dat telt. Ook voor ASV-2 staat winst 
voorop om in het spoor te blijven van koploper Caïssa. Het 
tweede treft middenmoter Unitas-2 uit Groningen. Daar waar 
ASV-2 naar boven kijkt moet ASV-3 juist uit de onderste 
regionen wegblijven. Dat moet gebeuren tegen het Talent-
team GrUNn. Een zware wedstrijd want de Groningse talen-
ten moeten we hoog aanschrijven. Elk puntje is dus welkom! 
ASV-4 speelt zaterdag tegen het laaggeplaatste SMB-3 maar 
dat betekent geenszins dat die wedstrijd zomaar even gewon-
nen wordt. De partijen beginnen om 13.00 uur. Het wordt 
weer een spannende middag. Komt dat allen zien!! 
Daar waar ASV-4 eerder al won ten koste van Ede-2 heeft 
ook ASV-5 zich inmiddels geplaatst voor de volgende ronde 
in de strijd om de OSBO-cup. Met 3½-½ werd gewonnen 

van Nunspeet. De strijd was echter zwaarder dan de uitslag 
doet vermoeden. ASV-6 lukte het niet om in de volgende 
ronde door te dringen. Na een superspannende ontmoeting 
tegen De Toren-6 werd het in de reguliere wedstrijd 2-2 
waarna het snelschaken de beslissing moest brengen. Ook 
hierin werd het 2-2. ASV-6 werd daarmee uitgeschakeld 
omdat het resultaat op het 4e bord volgens de reglementen 
daarmee afviel en juist daar had het zesde gewonnen. Zo 
gaan ASV-4 en ASV-5 verder in dit bekertoernooi. Wie hun 
tegenstanders zullen worden in de 3e ronde is nog niet be-
kend. 
 
Uitslagen/standen 4e ronde KNSB / OSBO-promotieklasse: 

KNSB 2e klasse D: Venlo - Spijkenisse 4-4; RSC 't Pionne-
ke - DJC Stein 3-5; HSC - De Pion 3½-4½; De Stukkenja-
gers-2 - ASV-1 5-3; Overschie - Voerendaal-2 4½-3½. 
KNSB 3e klasse C: Zukertort Amstelveen-3 - Caïssa-2 3-5; 
Zeist – Het Kasteel 4-4; Kennemer Combinatie-3 - Paul 
Keres-3 4-4; Alteveer - ASV-2 4½-3½; Unitas-2 - Wagenin-
gen-2 3½-4½. 
KNSB 3e klasse B: Staunton - Sneek-2 5-3; Dr. Max - Eu-
we-2 - Spassky's 4½-3½; Homburg Apeldoorn-3 - Doetin-
chem 4-4; WSG - ASV-3 3½-4½; Talentteam GrUNn - Al-
melo 3½-4½  
OSBO Prom.klasse: Veenendaal-2 - Meppel 3½-4½; Ben-
nekom - Pallas 2-6; Ede-1 - PSV/DoDo 2-6; UVS-2 - ASV-4 
2½-5½; SMB-3 - Zutphen 5-3.  
 
ASV-5 verder in OSBO-cup: Op maandagavond 26 januari 
toog een afvaardiging van het vijfde over de wilde, donkere 
Veluwe naar Nunspeet, alwaar de bekerwedstrijd tegen het 
eerste team van de plaatselijke schaakvereniging moest wor-
den uitgevochten. Martijn Boele, spelend op bord 2, was het 
eerste klaar. Met wit liet hij een pion slaan om veel activiteit 
te krijgen. Dit resulteerde in een prachtige stelling waarbij 
zwart enkel de dame in het spel had terwijl de koning ook 
nog in het midden stond. Na een paardschaak en het ontwij-
ken van een laatste truc gaf zijn tegenstander op. Aanstaande 
vader Remco Gerlich, die tevens chauffeur was, speelde een 
Siciliaanse Draak op het 1e bord. Door enkele mindere zetten 
kwam hij wat gedrukt te staan, maar zijn tegenstander liet 
door zetherhaling remise toe. Robert Naasz kwam iets min-
der uit de opening en had hierdoor minder ruimte met de 
witte stukken aan bord 4. Juist toen hij echt gedrukt stond, 
blunderde zijn tegenstander een toren weg, ging op tilt, hoop-
te op eeuwig schaak, maar het punt was, na bijna vier uur 
spelen, voor Robert. Eric Hartman maakte er een waar spek-

KNSB 2e klasse D:   KNSB 3e klasse C: 
1 De Stukkenjagers-2 8  20½ 1 Caïssa-2 8  20½ 
2 De Pion 8  18 2 ASV-2 6  19½ 
3 DJC Stein  6  18 3 Wageningen-2 5  16½ 
4 HSC 4  17½ 4 Het Kasteel 5  16 
5 Spijkenisse 3  17 5 Unitas-2 4  18 
6 Venlo 3  16½ 6 Paul Keres-3 4  16½ 
7 RSC ’t Pionneke 2  15 7 Alteveer 4  12½ 
8 Voerendaal-2 2  13½ 8 Kennemer Comb.-3 2  13½ 
9 ASV-1 2  12½  9 Zeist 1  13½ 
10 Overschie 2  11½ 10 Zukertort A’veen-3 1  13½ 
KNSB 3e klasse B:  OSBO-Promotieklasse 
1 Almelo 6  19½ 1 Meppel 8  20½ 
2 Dr. Max Euwe-2 6  16½ 2 ASV-4 6  20½ 
3 Homburg A’doorn-3 5  16 3 PSV/DoDo  6  20½ 
4 Talentteam GrUNn 4  19 4 Pallas 6  19½ 
5 Staunton 4  17 5 UVS-2 4  17½ 
6 ASV-3 4  15½ 6 Bennekom 4  13 
7 Spassky’s 4  15½ 7 Zutphen 2  13 
8 Doetinchem 3  15 8 SMB-3 2  12½ 
9 WSG 2  13½ 9 Ede-1 2  12 
10 Sneek-2 2  12½ 10 Veenendaal-2 0  11 



takelstuk van. Nu was het onze man die met zwart een 
Sveshnikov speelde, waarop wit het bekende paardoffer op 
b5 bracht. Door de dubbele vrijpion tegen het stuk was het 
een dynamische stelling, waarin de kansen steeds keerden, 
maar met nog enkele minuten op de klok Eric het volle punt 
binnenhaalde.     Martijn Boele  
Gedetailleerde uitslag: Erik v.d. Eijkel (1794) - Remco 
Gerlich ½-½; Gerard v. Dorth (1792) - Martijn Boele 0-1; 
Albert Kortendijk (1730) - Eric Hartman 0–1; Jan Nederpel 
(1731) - Robert Naasz 0–1. Eindstand ½-3½. 
 
ASV-6 uitgeschakeld in OSBO-cup: In een spannende match 
trok ASV-6 aan het kortste eind tegen De Toren-6. Vooraf 
waren we optimistisch gestemd over een positieve afloop van 
het Arnhemse onderonsje. Al naar gelang de avond vorderde 
ontstond echter geleidelijk een dreigende sfeer boven de 
schaakborden. Rob van Belle tekende als eerste de vrede 
door een remiseaanbod te accepteren van de Torenaar. Na 
analyse bleek dit terecht, Rob stond namelijk minder goed. 
Marco Braam kreeg eveneens een remiseaanbod. In een 
gesloten Siciliaan leek Marco een licht overwicht op te bou-
wen, de stelling was echter zeer complex. Marco kon niet 
echt rokeren en zonder rokade had zwart allerlei vage drei-
gingen. Reden te meer om te berusten in remise. Jan Groen 
overtuigde met een mooie winst in een aanvalspartij en leek 
daarmee ASV in veilige haven te brengen. Niets was minder 
waar. Ruud Verhoef speelde de opening weinig overtuigend 
en verspeelde een pionnetje. Door een combinatie won hij 
T+2 pionnen voor P+L. In het complexe eindspel dat ont-
stond met T met pluspion tegen P+L bleef Ruud lange tijd 
binnen de remisemarge, maar ergens heeft hij iets gemist. Na 
70 zetten moest hij een nul incasseren. Er was geen tijd voor 
herstel, via snelschaak zou het lot worden bepaald. Ook nu 
bleef de stand in evenwicht, een snelle winst voor Jan, een 
nederlaag voor Rob en Marco vocht zich langs Kruiver. En 
…, jawel u raadt het al: Ruud was nog niet hersteld van zijn 
nederlaag en incasseerde wederom een nul. ASV verloor 
doordat bij gelijke standen het laagste bord als eerste afvalt. 
Volgend jaar even goed nadenken over de bordvolgorde.…! 
      Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag: Ruud Verhoef-Ben McNab 0–1 (0-
1); Marco Braam - Jeroen Kruiver ½-½ (1-0) Rob van 
Belle- Erik Minderman ½-½ (0-1); Jan Groen - Roland v. 
Witteveen 1–0 (1-0). Eindstand 2-2, na snelschaken ook 2-
2. ASV-6 uitgeschakeld omdat het 4e bord afvalt uit de 
reguliere wedstrijd . 
 
Corus: Peter Boel won vorige week het Nederlands Kampi-
oenschap voor journalisten, één van de zeer sfeervol neven-
evenementen tijdens het Corustoernooi. Er wordt altijd hard 
gestreden om deze titel. In het gezellige café De Liefhebber 
lieten kanshebbers als Martin Voorn en Cees Vreeken 
(Alexander Münninghoff zat tijdens deze editie in Rusland) 
in de eerste paar ronden wat steekjes vallen en zo ontspon er 
zich een race tussen René Nijland (Schaakstad) en onze ei-
gen Peter Boel. In dit gemêleerde gezelschap komt Nijland 
met zijn opportunistische spel vaak tot grote bloei en hij 
mengt zich dan ook altijd in de strijd om de titel. In ronde 3 
verloor hij van onze ASV-er maar hij bleef de rest van zijn 
partijen winnen, waardoor de strijd pas in de laatste ronde 
werd beslist. Met 6 uit 6 had Peter genoeg aan een remise 
met wit tegen Erik Bouwmans (bekend als redacteur van het 
dit jaar helaas ter ziele gegane Schaaknieuws), terwijl ook 
René het punt deelde. Daarmee was Peter opnieuw Journalis-
tenkampioen. Het was al de vijfde keer dat hij dit kampioen-
schap op zijn naam schreef. 
Weet u nog dat ik in de vorige EP het verslag over de ver-
richtingen van Nico Schoenmakers afsloot na de derde ronde 
toen onze ASV-er 2½ punt had. Wel, in het verder verloop 
van het toernooi bleef onze ASV-er ongeslagen en voegde 
nog 5 remises en een winstpartij aan zijn totaal toe. Daarmee 
scoorde hij 6 uit 9, met een TPR van 1926 bleef hij ruim 
boven zijn Elo van 1788. Nico kan dus tevreden terugkijken 
op zijn Corusdeelname!! 
 
Voorst: Na de 2e ronde in het Open Voorster Schaakkampi-
oenschap gaan in de A-poule 3 spelers met 2 overwinningen 
aan de leiding. Hieronder oud-ASV-er Fokke Jonkman, die 
zijn partij eenvoudig won. Hij deelt de koppositie met Cees 
van Bohemen en Marcel Kraaijkamp uit Apeldoorn. Tony 
Hogerhorst, die in de openingsronde voor een verrassing had 
gezorgd verloor nu ongelukkig van Kraaijkamp. Tony was er 
een paar dagen later nog ziek van. Hij verloor met een volle 
toren voor in een tijdnoodduel. Hij kreeg remise aangeboden 
maar accepteerde dit met die voorsprong uiteraard niet. Uit-
eindelijk had zijn tegenstander nog 16 seconden en Tony nog 
8 seconden toen Tony (heel stom) een onreglementaire zet 
deed waardoor zijn tegenstander 2 minuten extra kreeg. Een 

beetje zuur dus na zijn eerste overwinning op Rudy Bloem-
hard (Elo 2059), de kampioen van vorig jaar. Frank Schleip-
fenbauer deelde het punt met Robert Verkruissen na een 
interessante partij. Frank dacht in de opening snel in de 
Sveshnikov terecht te komen maar kwam bedrogen uit en zat 
toen meteen op onbekend terrein. Pas op de 13e zet begon 
ook Robert na te denken en dacht Frank wel redelijk te staan. 
Zo redelijk dat hij meende zijn loper te kunnen offeren. Ro-
bert nam het niet aan waarna Frank zelf een stuk offerde. Het 
zag er goed uit maar Robert verdedigde solide en Frank 
kwam uiteindelijk toch in een veel mindere stelling terecht 
met 2 pionnen voor het stuk. Robert miste daarna nog een 
sterke voortzetting waarmee hij dreigde een tweede stuk te 
winnen. Wit kan dat misschien redden maar komt er dan niet 
zo goed uit als in de partij. Uiteindelijk kreeg Frank weer wat 
spel en kwam in een heel leuk eindspel met 5 tegen 3 pion-
nen+paard. Leuk was de koningsrace op het einde met een 
remise als resultaat. Hendrik van Buren had weinig goeds te 
melden over de tweede ronde. In de eerste partij had hij op 
een afschuwelijke manier een gewonnen stand weggegeven. 
Maar in zijn 2e partij in de B-groep werd hij er vierkant afge-
zet. Nadat hij in de opening enig nadeel had opgelopen, liet 
de tegenstander hem verder geen kans. Op 23 februari wordt 
de 3e ronde gespeeld. 
 
Uitslagen/stand OSBO-competitie 1e-4e klasse na 4e ronde: 

OSBO 1e klasse B: Voorst OSBO 1e klasse B: WDC – 
Voorst 5-3; Schaakstad-5 – De Elster Toren-1 2-6; De Toren-
2j – PION-2 5½-2½; Het Kasteel-2 – ASV-5 1-7. 
OSBO 2e klasse D: ASV-6 – Wageningen-3 3½-4½; Does-
borgh-1 – Velp-1 3½-4½; Mook – PION-3 7-1; UVS-3 – 
SMB-4 2-6.  
OSBO 2e klasse C: Zutphen-2 – De Schaakmaat-2j 4½-3½; 
Wageningen-4 – De Cirkel 2-6; Veenendaal-3 – Bennekom-2 
4½-3½; PSV DoDo-2 – ASV-7 5½-2½. 
OSBO 3e klasse F: ASV-8 – Schaakstad-6 2-4; De Toren-6 
– De Elster Toren-2 5-1; Doesborgh-2 – SMB-6 1-5; Velp-2 
– Voorst-2 1-5. 
OSBO 4e klasse C: Eerbeek – Theothorne-2 3-3; De 
Schaakmaat-4j – Ons Genoegen-2 2½-3½; Pallas-5 – De 
Toren-11j 3-3; Voorst-4 – ASV-9 0-6. 
OSBO 4e klasse E: ASV-10 – WDC-3 3-3; Zevenaar-4 – De 
Sleutelzet 4-2; Rheden – De Toren-10 2½-3½; Doetinchem-3 
– Kameleon-2 4-2. 
OSBO 4e klasse F: Tornado-2 – Het Kasteel-5 3½-2½; Ede-
3 – Variant-2j 5-1; UVS-5 – ASV-11 3-3. 
 
ASV-Nieuws: De eerste ASV-Nieuws van het nieuwe jaar 
was weer een mooi dik nummer. Het had echter nog dikker 
kunnen zijn! Door een fout van de eindredacteur zijn 3 blad-
zijden boordevol analyses van partijen uit de wedstrijd van 
ASV-2 tegen Alteveer niet geplaatst. Deze 3 extra bladzijden 
zijn intussen wel toegevoegd aan de versie van ASV Nieuws 
januari 2009 zoals op de website is terug te vinden. Ga daar 
dus vooral nog even kijken!"   Robert Naasz 

OSBO 1e klasse B:   OSBO 2e klasse D: 
1 ASV-5 6  20 1 Wageningen-3 7  20 
2 WDC-1 6  18 2 Velp-1 6  17½ 
3 PION-2 6  17½ 3 Mook 5  19 
4 De Toren-2j 4  17½ 4 SMB-4 5  18½ 
5 Voorst 4  16 5 ASV-6 4  16½ 
6 Het Kasteel-2 4  14½ 6 UVS-3 3  14 
7 De Elster Toren-1 2  16 7 Doesborgh-1 1  12½ 
8 Schaakstad-5 0  8½ 8 PION-3 1  10 
OSBO 2e klasse C:  OSBO 3e klasse F 
1 Zutphen-2 8  21½ 1 De Toren-6 8  20 
2 PSV/DoDo-2 6  18½  2 Voorst-2 5  15½ 
3 De Cirkel 5  16 3 Schaakstad-6 4  14½ 
4 ASV-7 4  16 4 ASV-8 5  13 
5 Veenendaal-3 4  15½ 5 De Elster Toren-2 4  11 
6 De Schaakmaat-2j 3  16 6 SMB-6 2  9 
7 Bennekom-2 1  13 7 Doesborgh-2 2  6 
8 Wageningen-4 1  11½ 8 Velp-2 1  7 
OSBO 4e klasse C:  OSBO 4e klasse E: 
1 ASV-9  8  20 1 Rheden 6  14 
2 De Toren-11j  5  12½ 2 Doetinchem-3 6  13½ 
3 Pallas-5 5  11½ 3 De Toren-10 6  13 
4 Ons Genoegen-2 4  13 4 Kameleon-2 4  13½ 
5 Eerbeek 4  12½ 5 WDC-3 3  10½ 
6 De Schaakmaat-4j 3  12 6 Zevenaar-4 3  11½ 
7 Theothorne-2 3  9½ 7 De Sleutelzet 2  10½ 
8 Voorst-4 0  5 8 ASV-10 2  8½ 

OSBO 4e klasse F: 
1 Ede-3 5  13 4 Het Kasteel-5 2  8 
2 Tornado-2 5  12½ 5 ASV-11 2  7 
3 UVS-5 4  11 6 Variant-2j 0  2½ 


