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Oploswedstrijd: Het was de laatste weken niet gemakkelijk. 

Vorige week was 
het tijd dus voor 
iets eenvoudigs. 
Het is een beeld uit 
een radiomatch 
tussen een groep 
Russische poolon-
derzoekers en hun 
instituut in Mos-
kou. Zwart maakt 
het achter elkaar 
uit. Oplossing: 1… 
Txb2+. Wie dit 
heeft krijgt meteen 
een punt, want van 
hieruit kan men 

zelfs op twee manieren snel matzetten via: 2. Kxb2, Db4+ 3. 
Ka2 (of Ka1), Ta8+ mat of 3. Kc2, Td2+ mat. 
 
Rapid: Vanavond de 3e speelavond in onze rapidcompetitie. 
En dat is al weer lang geleden dat we hiervoor speelden. 
Weet u nog wie aan de leiding gaat. Nou, ik niet dus ik 
moest het ook even opzoeken. Wel, Léon van Tol voert met 
7 punten de ranglijst aan en staat er goed voor want de 
nummers 2 en 3 Guust Homs en Wouter van Rijn hebben 
met 6 punten al een vol punt achterstand. Ik wens u veel 
schaakplezier vanavond bij dit mooie opwarmertje voor ons 
ASV-Voorjaarstoernooi op 14 maart a.s. Heeft u zich daar-
voor overigens al aangemeld?! 
 
Bibliotheek: Afgelopen zaterdag werden de bibliotheekbe-
zoekers van de vestiging in de Koningstraat door een kwartet 
ASV-ers uitgenodigd om te gaan schaken. We hadden ons 
als vanouds opgesteld meteen bij de ingang waar iedereen 
dus langs kwam. Vanuit deze strategisch sterke positie 
speelden Jan Vermeer en Paul de Freytas hun partijtjes tegen 
diverse schaakliefhebbers die door Hendrik van Buren en 
Ruud Wille met een “vlotte babbel” achter de schaakstukken 
waren gedirigeerd. Dit lukte vaak goed en de interesse om 
bij een club te komen spelen was bij sommigen zeer zeker 
aanwezig. En dan hebben we het niet alleen over jeugd maar 
ook over senioren. Dus wie weet kunnen we de eerste be-
langstellenden binnenkort verwelkomen. Deze bibliotheek-
sessie waar we rond 13 uur mee begonnen en net even voor 
half vijf afsloten kan dan ook zeker als geslaagd worden 
beschouwd. In het najaar gaan we hier zeker mee door. Ook 
in de bibliotheek in Presikhaaf hebben we deze mogelijkheid 
en ook dat is nu zeker zeer interessant omdat we binnenkort 
naar de rand van deze wijk verhuizen. 
 
Externe competitie: A.s. zaterdag gaan onze eerste vier 
teams weer op reis dit keer voor de 6e ronde in de KNSB-
competitie en dichter bij huis de OSBO-promotieklasse. 
ASV-1 gaat naar het zuiden van het land om in Limburg 
tegen Voerendaal-2 aan te treden. Door de overwinning op 
Overschie heeft ons eerste even wat meer lucht maar veilig 
is het nog allerminst. Tegenstander Voerendaal-2 heeft net 
als de Arnhemmers 4 matchpunten en staan daarmee 2 pun-
ten boven de streep. ASV-2, dat momenteel knap op een 2e 

plaats staat achter koploper Caïssa, gaat naar onze vrienden 
in Wageningen en begint daar met een 1-0 achterstand. 
Sjoerd van Roosmalen verloor vorige week donderdag na-
melijk zijn vooruitgespeelde partij. Hij kreeg met wit een 
heel prettig voordeel in de Wolga. Met een klein tijdvoordeel 
ging hij de tijdnoodfase rond zet 30 in. Daarin compliceerde 
tegenstander Erwin Oorebeek de stelling enigszins maar dat 
was nauwelijks een verklaring voor het feit dat Sjoerd op zet 
35 zomaar een volle toren liet in staan. Tegenstander Wage-
ningen-2 start dus in de resterende partijen vanuit een voor-
sprong. ASV-3 dat ook nog lang niet veilig is gaat op bezoek 
bij koploper Almelo. Dat wordt dus een zware dobber maar 
er is niets te verliezen dus mouwen opstropen en maar zien 
waar we uitkomen!! ASV-4 dat achter favoriet Meppel een 
keurige gedeelde 2e plaats inneemt komt uit tegen Zutphen. 
Dat team heeft de punten juist hard nodig. We zijn benieuwd 
wat het allemaal wordt. Volgende week leest u hier weer 
alles over!! Maar eerst nog de uitslagen en de standen uit de 
vorige ronde want dat was door alle teamverslagen even 
blijven liggen. 
 
Uitslagen/standen 5e ronde KNSB / OSBO-promotieklasse: 

KNSB 2e klasse D: Spijkenisse – Voerendaal-2 2½-5½; 
ASV-1 – Overschie 5-3; De Pion – De Stukkenjagers-2 3-5; 
DJC Stein – HSC 6-2; Venlo – RSC ’t Pionneke 7½-½.  
KNSB 3e klasse C: Caïssa-2 – Wageningen-2 5-3; ASV-2 – 
Unitas-2 7-1; Paul Keres-3 – Alteveer 4½-3½; Het Kasteel – 
Kennemer Combinatie-3 4½-3½; Zukertort Amstelveen-3 – 
Zeist 3½-4½. 
KNSB 3e klasse B: Sneek-2 – Almelo 3-5; ASV-3 - Talent-
team GruNn/Unitas-3 3-5; Doetinchem – WSG 4½-3½; 
Spassky’s – Homburg Apeldoorn-3 4-4; Staunton – Dr. Max 
Euwe-2 5-3. 
OSBO-Promotieklasse: Meppel – Zutphen 6-2; ASV-4 – 
SMB-3 4½-3½; PSV-DoDo – UVS-2 4-4; Pallas – Ede-1 
6½-1½; Veenendaal-2 – Bennekom 2½-5½. 
 
Voorst: Na de derde speeldag heeft zich in groep A een 
viertal spelers aan kop genesteld met 2½ uit 3. Hieronder 
Robert Verkruissen die zijn partij met wit zelf won en profi-

KNSB 2e klasse D:   KNSB 3e klasse C: 
1 De Stukkenjagers-2 10 25½ 1 Caïssa-2 10  25½ 
2 DJC Stein 8  24 2 ASV-2 8  26½ 
3 De Pion  8  21 3 Het Kasteel 7  20½ 
4 Venlo 5  24  4 Paul Keres-3 6  21 
5 HSC 4  19½ 5 Wageningen-2 5  19½ 
6 Voerendaal-2 4  19 6 Unitas-2 4  19 
7 ASV-1 4  17½ 7 Alteveer 4  16 
8 Spijkenisse 3  19½ 8 Zeist 3  18 
9 RSC ’t Pionneke 2  15½  9 Kennemer Comb.-3 2  17 
10 Overschie 2  14½ 10 Zukertort A’veen-3 1  17 
KNSB 3e klasse B:  OSBO-Promotieklasse: 
1 Almelo 8  24½ 1 Meppel 10  26½ 
2 Talentteam GrUNn 6  24 2 Pallas 8  26 
3 Staunton 6  22 3 ASV-4 8  25 
4 Homburg A’doorn-3 6  20 4 PSV/DoDo 7  24½ 
5 Dr. Max Euwe-2 6  19½ 5 Bennekom 6  18½ 
6 Spassky’s 5  19½ 6 UVS-2 5  21½ 
7 Doetinchem 5  19½ 7 SMB-3 2  16 
8 ASV-3 4  18½ 8 Zutphen 2  15 
9 WSG 2  17 9 Ede-1 2  13½ 
10 Sneek-2 2  15½ 10 Veenendaal-2 0  13½ 



teerde van remises aan de topborden. Daar was Fokke Jonk-
man er eentje van. Hij speelde remise tegen Cees van Bohe-
men. Frank Schleipfenbauer speelde remise tegen een andere 
koploper Marcel Kraaijkamp. Frank is samen met onder 
meer Tony Hogerhorst terug te vinden op een gedeelde 5e 
plaats, net achter de top 4, met 2 uit 3. Tony won zijn partij 
in de 3e ronde en vond daarmee weer aansluiting. In de B-
groep werd de partij van Hendrik van Buren uitgesteld. Het 
verzorgen van de training aan de beginnersgroep bij ASV 
ging dit keer even voor.  
 
Zetten: Vorige week woensdag stond de 21e versie van het 
Geurts Conserventoernooi in Zetten op het programma. Een 
uiterst succesvol rapidtoernooi voor 50+ers want er kwamen 
bijna 300 schakers op af. Een echte reünie. Ook ASV was 
met 13 schakers goed vertegenwoordigd. Daarvan speelden 
er 4 in de A-groep. Achter winnaar Tom de Ruiter uit Bus-
sum, die het toernooi al voor de achtste keer op zijn naam 
schreef, werden Fokke Jonkman en Désiré Fassaert op een 
half punt achterstand met 5 uit 7 gedeeld 2e. Désiré begon 
matig aan het toernooi met slechts 1 uit 3 maar na de pauze 
bleek hij onverslaanbaar. Dat ondervond ook Ruud Wille die 
in de 5e ronde van hem verloor. Ruud werd daarmee ook 
meteen de slechtste ASV-er in deze A-groep met 3 uit 7. Hij 
startte juist wel goed met 2 uit 3 maar daarna was het hele-
maal over. Barth Plomp werd met 4½ uit 7 gedeeld 4e. Ook 
een uitstekende score in deze sterke groep. Siert Huizinga 
eindigde heel verdienstelijk op 50%. In groep B leken Harm 
Steenhuis en Dick Hajee voor goede resultaten te gaan zor-
gen. Ze gingen gelijk op en hadden na 5 ronden beiden 4 
punten (waarvan een onderlinge remise) maar de laatste 2 
ronden gingen voor beiden verloren. Maar in groep C treffen 
we weer een ASV-er in de top van het klassement aan te 
weten Henk Kuiphof die met 5 uit 7 op een gedeelde 4e 
plaats eindigde. In groep D zien we maar liefst 5 clubgeno-
ten. Hiervan was het Ko Kooman die een uitstekende dag 
kende en met 5 uit 7 op een gedeelde 4e plaats eindigde en 
daarmee in de prijzen viel. Zijn verliespartij in de 3e ronde 
was heel dom, maar zijn winst in de 4e ronde weer heel intel-
ligent, aldus Ko, die in de 5e en 6e ronde nog 2 clubgenoten 
(Horst Eder en Herman de Munnik) versloeg. Hendrik van 
Buren behaalde 4½ uit 7 en ook hier was er een treffen tegen 
een clubgenoot. In de 1e ronde speelde hij tegen Frans 
Veerman remise. Ook Horst Eder trof een ASV-er. Hij 
speelde remise tegen Herman de Munnik. Beiden eindigden 
op 4 punten net boven de middenmoot. Frans Veerman ten-
slotte eindigde met 3½ punt precies op 50%. In groep E wist 
Henk Kelderman, ongetwijfeld de oudste deelnemer in dit 
toernooi, 2½ punt (waarvan 2 in de laatste 3 ronden) te ver-
zamelen hetgeen een groot compliment verdient. Na afloop 
ging iedereen met een pakket conserven huiswaarts. De een 
natuurlijk wat groter als men in de prijzen was gevallen dan 
voor de anderen. Het plezier was in ieder geval weer groot 
geweest en de organisatie prima in orde. Volgend jaar nog 
meer ASV-ers van 50+ naar Zetten?! Gewoon doen! 
 
Elst: Afgelopen zaterdag 28 februari togen Martin Weijsen-
feld, Tjé Wing Au, Koen Maassen van den Brink, Marco 
Braam en Désiré Fassaert naar het pittoreske Elst om mee te 
doen aan het gezellige plaatselijke rapidtoernooi. De op-
komst was dus wat mager te noemen vanuit het Arnhemse, 4 
ASV-ers op een totaal van 52 kan beter. Om half 10 zaten al 
veel schakers gemoedelijk aan een bakje koffie in het dorps-
huis aan de voet van de mooie oude kerk in Elst. De Arn-
hemmers wisten elkaar al snel te vinden en hebben verder 
gedurende het gehele toernooi gebroederlijk elkaars wel en 
wee gevolgd. De resultaten waren wisselend. Koen had de 
pech dat hij veel sterke tegenstanders ontmoette. Toch sloeg 
hij zich er dapper doorheen. Hij wist soms onmogelijke 
stellingen om te zetten in winst en accepteerde daar waar het 
niet anders kon remise. Tjé Wing had zijn dag niet zo, daar 
waar hij in Lichtenvoorde onlangs startte met 5 uit 5 bleef de 
score hier achter. Toch bleef hij lachen, al was het af en toe 
als een boer met kiespijn. Maar ja, een externe rating mo-

menteel van 1866 brengt verantwoordelijkheden en verplich-
tingen met zich mee. Een curieus moment was er te melden 
in de 5e ronde. Tjé Wing stond eigenlijk glad gewonnen met 
zwart. Hij had een pion op d2 en e3. Hij was echter ook in 
forse tijdnood. De dames waren nog op het bord, en na een 
sterke pionzet van zijn tegenstander dreigde deze mat of 
eeuwig schaak. Tjé Wing ging naarstig op zoek naar oplos-
singen maar die waren nog niet zo makkelijk. Na wat obsce-
ne taal te hebben uitgeslagen (wat we niet van hem gewend 
zijn) had hij nog 15 seconden op de klok. De tegenstander 
van Tjé Wing had zijn koning in de lijn van de dame gezet, 
wat een onreglementaire zet is. Tjé Wing zei dit ook en de 
heren besloten uit wederzijds respect tot remise nadat Tjé in 
eerst instantie de partij had geclaimd. Achteraf vertelde ik 
hem dat hij onterecht de partij had geclaimd omdat de tegen-
stander de klok nog niet had ingedrukt. Tje bedacht zich 
geen moment en drukte de tegenstander voor de derde keer 
de hand met de mededeling dat hij recht had op het gehele 
punt. Voorwaar een bijzonder staaltje van sportiviteit! Mar-
tin was uitstekend aan het schaken. Helaas heb ik niet zoveel 
van zijn partijen gezien, alleen dat hij constant aan de eerste 
drie borden speelde, en dat zegt genoeg. Hij kegelde met 
overtuigend spel de ene na de andere topper van het bord in 
zijn bekende onderkoelde stijl. Marco speelde een goed 
toernooi, hij kreeg een aantal malen de kans om zijn favorie-
te Gesloten Siciliaan te spelen en dat leidde vaak tot winst. 
De mooiste partij was in de laatste ronde waarbij hij een 
plusremise speelde tegen Kees Stap (2060). Uiteindelijk 
eindigde Tjé Wing met 3 punten en een tpr van 1658 op de 
28e plaats. Désiré behaalde 4 punten en dat viel dit keer 
wellicht wat tegen. Koen haalde een verdienstelijke score 
van 4½ punt en een tpr van 1869. Bij winst in de slotronde 
had hij het toernooi zelfs op zijn naam geschreven. Hij ein-
digde nu op de 11e plaats. Martin en Marco vielen in de 
prijzen, Marco eindigde met 5 punten en een tpr van 1820 op 
de 9e plaats en de kanjer van ASV was zaterdag Martin met 
5½ uit 7 en een tpr van 2012. Daarmee eindigde hij op een 
gedeelde eerste plaats samen met nog vier andere cracks. 
Martin kreeg echter de derde prijs vanwege de weerstands-
punten. Winnaar werd evenals vorig jaar Martien van der 
Meijden. Het was een zeer geslaagde dag, maar de grote 
afwezige was de kampioen van twee jaar geleden: Ruud 
Wille. Hij nam zijn verantwoordelijkheid om nieuwe zieltjes 
te winnen voor de club en was daarom te vinden in de biblio-
theek. Hulde.    Marco Braam 
 
ASV-beker: De eerste finalist in de Bekergroep is bekend. 
Het is Hedser Dijkstra die in de ½-finale Jan Vermeer ver-
sloeg. Daarmee is dit het derde achtereenvolgende jaar dat 
Hedser zich plaatste voor de bekerfinale van deze groep. In 
het seizoen 2006-2007 was hij winnaar. Gaat hij dit nu weer 
herhalen?? De andere finalist moet komen uit de partij Mar-
co Braam-Albert Marks. Marco kwam in de ½-finale door 
een beslissingsvluggertje te winnen van Frans Veerman 
nadat de reguliere partij knap door Frans op remise was 
gehouden. In de Kroongroep moest Jan Knuiman zich van-
wege tijdgebrek terugtrekken. Hierdoor mag Ruud Verhoef 
het nu in de 2e ronde opnemen tegen Otto Wilgenhof. De 
volledige loting van de Kroongroep stond in een vorige EP. 
Kijk dit nog even na en maak tijdig een afspraak!! 
 
Uitslagen interne competitie 20e ronde (26 februari 2009): 
Homs – van Tol ½-½; Jurrius – Weijsenfeld 1-0; Schleip-
fenbauer – Hendriks 0-1; de Freytas – Naasz ½-½; Verhoef – 
Huizinga 0-1; Hartman – Hogerhorst 1-0; Bentvelzen – R. 
Wille 0-1; Hajee – Fassaert 0-1; Groen – Wiggerts 0-1; 
Kuiphof – Braam 0-1; Vermeer – Koeweiden 0-1; Zunne-
beld – van Buren ½-½; Eder – Kooman 0-1; Veerman – 
Manschot 1-0; van Eck – Singendonk 1-0; van Vlerken – de 
Munnik 0-1; Ariëns – Hartogh Heijs 1-0; van Eijk – de Kok 
0-1; B. Sanders – Visser 1-0; J. Sanders – Diekema 1-0; 
Meijer – Stibbe 1-0.  
Uitslag ASV-bekercompetie: van Rijn - Maassen van den 
Brink 1-0. 


