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48e jaargang no. 8      donderdag 26 februari 2009 
Oploswedstrijd: Vorige week mocht u een moeilijke tweezet 

oplossen en wel van de 
Rus Anatolij Kuznetsov. 
Hij won er de 1e prijs 
mee in de match Neder-
land–USSR (1956–1957). 
Wit aan zet geeft mat in 2 
zetten. Een werkelijk 
prachtig probleem. Op-
lossing: 1. Pc5. 
 
Rapidcompetitie: De 
rapidliefhebbers onder u 
zullen wel denken waar 
blijft het. Maar na 3 
maanden is het volgende 

week donderdag weer eens tijd voor een rapidavond. Van-
avond spelen we nog gewoon voor de interne competitie. 
 
Bibliotheek: Komende zaterdagmiddag is ASV weer te vin-
den in de hal bij de ingang van de bibliotheek aan de Ko-
ningstraat. Vanaf 13.00 uur zal het kwartet Hendrik van 
Buren, Jan Vermeer, Paul de Freytas en Ruud Wille biblio-
theekbezoekers weer aanspreken om een partijtje te gaan 
schaken natuurlijk in de hoop dat men zo enthousiast wordt 
dat de weg naar ASV snel gevonden wordt.  
 
Schaken Overdag: A.s. dinsdag 3 maart is de volgende 
schaakmiddag in de serie van het Daglichtschaak. Na de 
vorige speelmiddag blijft Nijmegenaar Rob Cornips, on-
danks een verliespartij lijstaanvoerder in de A-groep. Jan 
Vermeer en Henk Kuiphof wonnen die middag drie keer. Jan 
kwam daardoor naast Rob op de eerste plaats. Dat ging ten 
koste van Albert Marks, die zijn dag niet had. Ook Dick 
Hajee kwam deze middag gehavend uit de strijd met slechts 
één winstpartij. Hans Donker van De Toren bleef de top 
redelijk volgen en behaalde twee punten. Ook zonder een 
punt te behalen bleef Wim Zunnebeld in de B-groep op kop. 
Dat geeft wel aan hoe riant zijn voorsprong was. Wel gaat 
hij concurrentie krijgen van Bob Hartogh Heijs die met twee 
punten sterk uit de startblokken schoot. Verheugend was dat 
Henk Kuiphof en Bob Hartogh Heijs voor de eerste keer dit 
seizoen acte de présence gaven. Met dertien spelers was de 
opkomst niet slecht maar het kan zeker nog beter. Jan Ver-
meer ontvangt u dan ook graag a.s. dinsdagmiddag weer bij 
“zijn” Daglichtschaak in het Nivon-gebouw aan de Molen-
beekstraat 26-A, aanvang 14.00 uur. 
 
Externe competitie: De laatste wedstrijd van een van onze 
ASV-teams in deze competitieronde werd vorige week in 
winst omgezet. ASV-10 versloeg hierin Zevenaar-4 ruim 
met 4½-1½. Verderop in deze EP treft u de uitslagen en 
standen na de 5e ronde. Zo kunt u zien hoe onze teams er 
voor staan met nog 2 ronden te gaan. 
 
Prima zege senioren: Voor ASV-10 stond donderdag jl. de 
thuiswedstrijd tegen Zevenaar-4 op het programma. Gezien 
de resultaten tot nu toe was de verwachting op een goed 
resultaat -2x gelijkspel- niet hoog. Het begon evenwel goed. 
Hans Meijer trof een tegenstander die agressief van leer trok. 
Hans wist dit te pareren en door een stukoffer kon hij schaak 
geven waartegen de tegenstander feitelijk geen antwoord 
had. Dit overwicht werd uitgebuit en zijn opponent kon 
uiteindelijk niets meer doen dan zijn koning omleggen. Hein 
van Vlerken had het niet moeilijk. Reeds op de 8e zet liet 
zijn tegenstander een paard instaan dat door Hein met dank 

werd genomen. Daarmee was de strijd nog niet gestreden 
want ondanks dit voordeel dat Hein vasthield duurde het tot 
de 59e zet voordat onze ASV-er mat kon geven. Bij Wim 
Zunnebeld bleef alles in evenwicht. Geen van beiden wist 
enig voordeel te behalen. Ook na afruil bleef de stelling 
gelijk waarna tot remise werd besloten. Bob Hartogh Heijs 
boekte hetzelfde resultaat. Aan weerszijden werd de aanval 
gezocht. Maar voordeel leverde dat niet op. Tenslotte bleef 
in een gelijkwaardige stelling en gelijk materieel (koning en 
5 pionnen) het evenwicht gehandhaafd waarna tot remise 
werd besloten. Met nog 2 partijen te gaan was in ieder geval 
een gelijkspel bereikt. Aanvankelijk zag het er in de partij 
van Henk Kelderman niet goed uit. Henk kwam door een 
onoplettendheid een pion achter op de 15e zet. Gesterkt door 
dit voordeel rokeerde zijn tegenstander lang en trok vervol-
gens met de f-, g- en h-pion, gesteund door dame. loper en 
paard ten aanval op de koningsstelling. Het zag er even be-
roerd uit maar met een schijnoffer kon Henk een volle toren 
incasseren. De tegenstander trachtte de aanval door te zetten 
door met zijn dame op de h-lijn mat te forceren. Maar toen 
de belangrijke witte pion op g6 verloren ging nam Henk de 
aanval over. Dit had succes. Na een verplichte afruil bleef 
Henk met een toren meer zijn tegenstander de baas. Tenslot-
te speelde Jan Sanders nog. Ook hier werd afgeruild en bood 
Jan in een voor hem goede stand remise aan hetgeen dank-
baar werd aanvaard. De eindstand kwam hierdoor op 4½-1½. 
Hiermee was de eerste winst van de senioren een feit en zijn 
we voorlopig van de laatste plaats af. Of dat zo blijft is maar 
de vraag want we ontmoeten nog de nrs. 1 en 2 in het klas-
sement (Doetinchem-3 en Rheden). Maar we gaan moedig 
verder!!      Henk Kelderman 
Gedetailleerde uitslag: Wim Zunnebeld – Pieter van der 
Poel ½-½; Hans Meijer – Johan Meulman 1-0; Bob Har-
togh Heijs – Tom Freriks ½-½; Hein van Vlerken – Tonie 
Claessen 1-0; Henk Kelderman – Wiellie Evers 1-0; Jan 
Sanders – Nico Döll ½-½. Eindstand 4½-1½. 
 
OSBO-Kamp: De vierde ronde van het persoonlijk kampi-
oenschap van de OSBO leverde in de Hoofdklasse reeds de 
kampioen op. Misschien vooraf ook wel de verwachte win-
naar want Vincent Rothuis was vooraf toch wel favoriet. Met 
6 uit 6 is hij niet meer te achterhalen met nog 1 ronde te 
gaan. Guust Homs staat met 4 uit 6 op een derde plaats, een 
half punt achter Etienne Goudriaan. Guust voegde 1½ punt 
aan zijn totaal toe. ’s-Morgens speelde hij remise tegen 
Caspar Hermeling (Het Kasteel) en in de middagronde ver-
sloeg hij clubgenoot Martin Weijsenfeld. Deze vergat in de 
opening de zet ....Da5, waarna Guust vrij gemakkelijk won. 
In de ochtendronde had Martin ook al verloren. Goudriaan 
wist in deze partij druk uit te voeren op de damevleugel. 
Uiteindelijk bezweek Martin onder deze druk en verloor 
vervolgens vrij kansloos. Een schrale troost is dat zijn tegen-
standers nu op resp. plaats 2 en 3 staan! De deelname in de 
hoofdklasse is wel heel erg klein (slechts 10 deelnemers) en 
als er dan ook nog afzeggingen zijn loop je de kans meteen 
tegen hooggeplaatste spelers te moeten spelen. Martin heeft 
nu 1½ uit 6 en hoopt in de laatste ronde nog een (half) puntje 
te vergaren, maar ook dan zal hij een sterke tegenstander 
krijgen! In de eerste klasse wisten Désiré Fassaert en Ruud 
Verhoef niet de sprong te maken naar de top. Beiden wonnen 
weliswaar de ochtendronde maar verloren vervolgens s-
middags in de 8e ronde. Daardoor staan beiden op 4½  uit 8 
op een gedeelde 9e plaats. In de 2e klasse was er ook al wei-
nig ASV succes te melden. Frans Veerman trof ‘s-ochtends 
een speler die hem niet zo lag. En juist dan gaat het altijd 
fout. Hij had makkelijk remise kunnen houden door zether-



haling maar dan zag hij opeens weer wat anders behalve dat 
hij zijn toren in liet staan. Ook de tweede partij ging niet van 
een leien dakje. Met veel moeite kon Frans uiteindelijk een 
pionnetje winnen wat later voldoende bleek voor de over-
winning. Met 4 uit 8 (4keer winst en 4x verlies) neemt Frans 
een plaats in de middenmoot in. Bij Theo Koeweiden wil het 
helemaal niet meer lukken. Hij begon dit toernooi geweldig 
met 3½ uit 4 maar verloor daarna 4 keer achter elkaar. ‘s-
Ochtends speelde hij tegen de als nr. 1e geplaatste. Hij kwam 
nog wel redelijk uit de opening maar maakte een domme 
fout waardoor hij een pion achterkwam en toen moest gaan 
verdedigen. Het eindspel waarin hij uiteindelijk terechtkwam 
had hij misschien nog wel remise kunnen houden maar hij 
speelde het niet goed waardoor een pion van zijn tegenstan-
der kon promoveren en Theo kon opgeven In de middagpar-
tij had Theo een mooie stelling opgebouwd. Theo leek de 
vijandelijke dame te kunnen winnen maar zijn tegenstander 
kon opeens een stuk winnen door een penning. En toen ging 
het van kwaad tot erger en kon Theo wederom weer opge-
ven. Zo verloor Theo niet alleen in dit toernooi 4x achter 
elkaar maar ging ook in de externe nog eens twee keer ten 
onder. Een behoorlijke vormcrisis dus vooral door concen-
tratiefouten, aldus Theo. “Maar ja, gewoon doorschaken  dan 
komt het vanzelf goed”, aldus Theo. En zo is het maar net!! 
(Red). Theo heeft nu 3½ uit 8 en kan bij winst in de slotron-
de nog op 50% eindigen. In de veteranengroep staan onze 
clubgenoten Bart Plomp en Paul Tulfer met 3 uit 4 een half 
punt achter koploper Theo Goossen. Paul liet in zijn partij 
tegen Goossen de kans liggen om alleen aan de leiding te 
komen. In een gelijkstaand toreneindspel, waarin hij een 
pluspion had maar ook een geïsoleerde dubbelpion, wikkelde 
zijn tegenstander ten onrechte af naar een voor hem verloren 
pionneneindspel. Achter het bord dacht Paul de winstweg te 
hebben gevonden, maar hij gaf op de 38e zet te snel een pion 
weg, waarna Goossen de dubbelpion van Paul kon tegen-
houden, met remise als resultaat. Pas thuis bleek, dat Paul de 
weggegeven pion één zet langer had moeten vasthouden, en 
in plaats daarvan zijn dubbelpion had moeten opspelen met 
een geforceerde winst. In de laatste ronde speelt Paul ver-
moedelijk tegen Barth Plomp die door winst in deze 4e ronde 
op de gedeelde 2e plaats uitkwam. Hendrik van Buren heeft 
in deze groep 2 punten. Hij liet een grote kans op winst lig-
gen. In zijn partij stond hij zo goed dat hij na een blunder de 
partij zelfs nog remise kon houden. De slotronde wordt op 
21 maart a.s. gespeeld.  
 
Leiden: Afgelopen weekend werd in Leiden het 69e Daniel 
Noteboomtoernooi gehouden, vernoemd naar één van de 
grootste schaaktalenten in de jaren '20 en ’30 naast Max 
Euwe. Noteboom was bijna van grootmeestersterkte toen hij 
op jonge leeftijd overleed. In 1925 mocht hij lid worden van 
het Leidsch Schaak Genootschap (afgekort LSG), wat in die 
tijd bijzonder was voor een jongeman van nog maar vijftien 
jaar oud. Noteboom bleek het goed te doen en na een paar 
jaar ging hij ook in het buitenland spelen. Zo speelde hij 
voor Nederland tijdens de schaakolympiade in 1930 in 
Hamburg en in 1931 in Praag. Na zijn middelbare schooltijd 
ging hij wiskunde studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden 
maar daar kwam vanwege zijn schaakbezigheden niet veel 
van terecht. Noteboom moest voor zijn levensonderhoud het 
van schaken hebben waardoor hij veel korte snelle schaak-
spelletjes speelde alsook het blindspel beoefende. Onver-
wacht overleed Daniël Noteboom in 1932 in Londen op 21-
jarige leeftijd aan longontsteking en bronchitis. Op zijn graf 
staat een schaakbord en een aantal schaakstukken. Note-
boom heeft een variant nagelaten in het Slavisch, de Note-
boomvariant (1. d4,d5 2. c4,e6 3. Pc3,c6 4. Pf3,dxc4). Van 
hem is een gedenkboek geschreven door Max Euwe. Deze 
roemde hem om zijn vermogen tot laveren. Volgens deze 
wist Noteboom zowel door een stug doorgezette verdediging 
als door onophoudelijke aanvallen zijn schaakpartijen als 
winnaar te beëindigen. Van de opbrengst van het boek werd 
in 1936 voor de eerste keer het Daniël Noteboomtoernooi 
georganiseerd. Tot zover een stukje historie. Altijd aardig 
om te lezen. Aan het toernooi van afgelopen weekend namen 
vier ASV-ers deel t.w. Koert van Bemmel, Sjoerd van 
Roosmalen, Daan Holtackers en Paul de Freytas. Zij speel-
den allen in de A-groep (146 spelers). Koert eindigde met 4 
uit 6 (TPR 2287) op een uitstekende gedeelde 14e plaats. Na 
een goede remise met zwart in de openingsronde tegen Ivo 
Timmermans (2271) volgde een bye op zaterdagochtend. Dit 
voorbeeld volgden trouwens ook Daan en Sjoerd. In de 4 

volgende partijen vormden winstpartijen in de 4e en 5e ronde 
de basis voor een goede eindscore. Koert bleef bovendien 
ongeslagen want in de resterende partijen werd remise ge-
speeld. Sjoerd van Roosmalen eindigde op 3 punten conform 
de verwachtingen. Paul de Freytas speelde als enige ASV-er 
alle partijen en deed dit heel verdienstelijk. Met 2½ uit 6  
behaalde hij een TPR van 2000, ruim boven zijn Elo. Daan 
Holtackers zal daarentegen zeker niet tevreden zijn want hij 
bracht het niet verder dan 2 uit 6. Verzachtende omstandig-
heid was dat hij in de 1e ronde verloor van de sterke jeugd-
speler Twan Burg (OSKA winnaar in 2007) en in de 3e ron-
de van routinier RAG de Graaff. Enkele opvallende andere 
scores mogen zeker niet onvermeld blijven. Stadgenoot Bob 
Beeke van De Toren bracht het met 5 punten tot een uitste-
kende gedeelde 3e plaats en oud-ASV-er Jan Willem v.d. 
Griendt, tegenwoordig spelend voor Rotterdam, behaalde 4½ 
uit 6. In totaal namen er in de drie groepen maar liefst 317 
schakers deel. Een reusachtig aantal!! 
 
Uitslagen/stand OSBO-competitie 1e-4e klasse na 5 ronden: 

OSBO 1e klasse B: Voorst-1 – ASV-5 5½-2½; PION-2 – 
Het Kasteel-2 4-4; De Elster Toren-1 – De Toren-2j 2-6; 
WDC-1 – Schaakstad-5 6-2. 
OSBO 2e klasse D: Wageningen-3 – SMB-4 5-3; PION-3 – 
UVS-3 2½-5½; Velp-1 – Mook 5-3; ASV-6 – Doesborgh-1 
5½-2½. 
OSBO 2e klasse C: De Schaakmaat 2j – ASV-7 5½-2½; 
Bennekom-2 – PSV DoDo-2 4-4; De Cirkel – Veenendaal-3 
5-3; Zutphen-2 -Wageningen-4 5½-2½. 
OSBO 3e klasse F: Schaakstad-6 – Voorst-2 2½-3½; SMB-6 
– Velp-2 4½-1½; De Elster Toren-2 – Doesborgh-2 3½-2½; 
ASV-8 – De Toren-6 ½-5½. 
OSBO 4e klasse C: Theothorne-2 – ASV-9 3-3; De Toren-
11j – Voorst-4 4-2; Ons Genoegen-2 – Pallas-5 4½-1½; 
Eerbeek – De Schaakmaat-4j 4½-1½. 
OSBO 4e klasse E: WDC-3 – Kameleon-2 ½-5½; De Toren-
10 – Doetinchem-3 1-5; De Sleutelzet – Rheden 2½-3½; 
ASV-10 – Zevenaar-4 4½-1½. 
OSBO 4e klasse F: Het Kasteel-5 – Ede-3 3-3. 
 
Uitslagen interne competitie 19e ronde (19 februari 2009): 
Hendriks – van Tol 0-1; van der Wel – Woestenburg 1-0; 
Weijsenfeld – Boele 0-1; Huizinga – Verkruissen 0-1; Ver-
hoef – de Freytas 0-1; N. Schoenmakers – Hogerhorst 1-0; 
R. Wille – van Belle 1-0; Hajee – Kuiphof 0-1; Koeweiden – 
Au 1-0; van Buren – Wiggerts ½-½; Egging–Manschot ½-½; 
van der Krogt – van Eck ½-½; van Eijk – de Munnik 0-1; 
Kooman – Ariëns 1-0; Singendonk – Visser 1-0; Stibbe – de 
Kok 0-1; Peters - B. Sanders 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Taal – Schleipfenbauer 1-0; 
Braam – Veerman ½-½; Vermeer – Dijkstra 0-1. 

OSBO 1e klasse B:   OSBO 2e klasse D: 
1 WDC-1 8  24 1 Wageningen-3 9  25 
2 PION-2 7  21½ 2 Velp-1 8  22½ 
3 De Toren-2j  6  23½ 3 ASV-6 6  22 
4 ASV-5 6  22½ 4 Mook 5  22 
5 Voorst-1 6  21½ 5 SMB-4 5  21½ 
6 Het Kasteel-2 5  18½ 6 UVS-3 5  19½ 
7 De Elster Toren-1 2  18 7 Doesborgh-1 1  15 
8 Schaakstad-5 0  10½D 8 PION-3 1  12½ 
OSBO 2e klasse C:  OSBO 3e klasse F 
1 Zutphen-2 10  27 1 De Toren-6 10  25½ 
2 PSV/DoDo-2 7  22½ 2 Voorst-2 7  19 
3 De Cirkel 7  21 3 De Elster Toren-2 6  14½ 
4 De Schaakmaat-2j 5  21½ 4 Schaakstad-6 5  17 
5 ASV-7 4  18½ 5 ASV-8 5  13½ 
6 Veenendaal-3 4  18½ 6 SMB-6 4  13½ 
7 Bennekom-2 2  17 7 Doesborgh-2 2  8½ 
8 Wageningen-4 1  14 8 Velp-2 1  8½ 
OSBO 4e klasse C:  OSBO 4e klasse E: 
1 ASV-9  9  23 1 Doetinchem-3 8  18½ 
2 De Toren-11j  7  16½ 2 Rheden 8  17½ 
3 Ons Genoegen-2 6  17½ 3 Kameleon-2 6  19 
4 Eerbeek 6  17 4 De Toren-10 6  14 
5 Pallas-5 5  13 5 ASV-10 4  13 
6 Theothorne-2 4  12½ 6 Zevenaar-4 3  13 
7 De Schaakmaat-4j 3  13½ 7 WDC-3 3  12 
8 Voorst-4 0  7 8 De Sleutelzet 2  13 

OSBO 4e klasse F: 
1 Ede-3 6  16 4 Het Kasteel-5 3  11 
2 Tornado-2 5  12½ 5 ASV-11 2  7 
3 UVS-5 4  11 6 Variant-2j 0  2½ 


