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49e jaargang no. 12      donderdag 25 maart 2010 
Oploswedstrijd: Een tweezet. Wij willen natuurlijk geen 

tweezetfobie bij ASV-ers 
ontwikkelen. Daarom 
vorige week een minder 
moeilijke. Oplossing: 
Lc2-b3. 
 
Rapid: Vanavond is het 
alweer tijd voor de 4e 
rapidavond. Met Remco 
de Leeuw nog steeds aan 
de leiding gaat dit onder-
deel de beslissende fase 
in. Vanavond de ronden 
13 t/m 16 en op 29 april 
nog de laatste vier ronden 
en dan staat de winnaar 

vast. Of dit Remco zal zijn…? Wie weet maar er zijn nog de 
nodige kapers op de kust! Volgende week gaan we weer 
verder met de interne competitie. 
 
Externe competitie: De laatste wedstrijd in deze competitie-
ronde leverde vorige week voor ASV-7 een belangrijke 5-3 
zege op tegen Mook. Verder was er succes voor ASV-4 in de 
OSBO-cup. Door een 2½-1½ zege op PSV-DoDo uit Putten 
plaatste ons vierde zich voor de kwartfinale! A.s. zaterdag 
staan er weer belangrijke (uit)wedstrijden op het programma 
voor onze eerste vier teams in de voorlaatste competitieron-
de. Voor ASV-1 staat het duel in de middenmoot tegen HSC 
uit Helmond op het programma. Dat is eigenlijk meer voor 
de statistiek. Veel meer spanning is er voor ASV-2 dat door 
de nederlaag in de vorige ronde onverwacht behoorlijk in de 
problemen is geraakt. Het tweede moet het opnemen tegen 
Rijswijk  dat gedeeld eerste staat en dus nog volop in de 
promotiestrijd is gewikkeld. ASV-3 staat voor het slot van 
het spelen op KNSB-niveau. Het derde kan het seizoen nog 
waardig afsluiten als de laatste 2 wedstrijden worden gewon-
nen. Zaterdag is Lonneker de tegenstander dat nog niet 
helemaal veilig is. ASV-4 reist af naar Putten voor de uit-
wedstrijd tegen PSV/DoDo. Het vierde staat op zich ver 
genoeg weg van de degradatiestreep maar heeft toch proble-
men door de mogelijke versterkte degradatie van diverse 
teams uit de KNSB. Wellicht kan de bekerwinst net dat 
steuntje in de rug geven. PSV/DoDo heeft zelf nog promo-
tiekansen!. Dus ook dit wordt een belangrijke ontmoeting! 
Nu eerst de resterende wedstrijdverslagen. 
 
ASV-4 bekert verder: Door een sterke 2½-1½ zege op 
PSV/DoDo is ASV-4 nog 1 ronde verwijderd van de finale-
dag. Cruciaal was de overwinning van Ivo van der Gouw met 
zwart op bord 1 op de sterke Rody Straat. Deze speelde op de 
slechte loper van Ivo maar wilde toen teveel. Ivo kon daarop 
zijn toren offeren op g2 en direct daarna een stuk terugwin-
nen met heel veel compensatie voor de kwaliteit. Wit moest 
uiteindelijk de kwaliteit teruggeven maar bleef daarbij 2 
pionnen achter. Ivo had geen tijdnood dus dit werd niet meer 
uit handen gegeven. Even daarvoor was de partij van Siert 
Huizinga in remise geëindigd. Siert was na de opening al in 
het voordeel gekomen. Hij kwam een pion voor en kreeg 
druk op een geïsoleerde d-pion van zwart. Maar Siert blok-
keerde en wist zijn voordeel niet uit te buiten. Sterker nog, 
remise leek steeds meer werkelijkheid te worden, zeker toen 
de vijandelijke toren de stelling binnen kwam en Siert met 
schaakjes achtervolgde. De pion voorsprong verdween en na 
torenruil kwam onze ASV-er zelfs een pion achter maar hield 
keurig oppositie waarna de partij in remise eindigde. Ruud 
Wille besliste de wedstrijd door zijn partij in winst om te 
zetten. Hij kreeg na de opening met zwart wat meer vat op de 
stelling maar de partij bleef steeds aardig in evenwicht. Pas 
in de slotfase wist hij een vijandelijke loper buiten te sluiten 
en kreeg hij zijn koning in het centrum. Mede hierdoor kreeg 

hij 2 sterke vrijpionnen in het centrum die verder opstoom-
den tot ze beiden op e2 en d2 stonden. Voldoende reden voor 
zijn opponent om op te geven. Anne Paul Taal kwam niet 
echt in zijn vertrouwde spel. De strijd ging lang om het cen-
trum waarna zijn tegenstander via de c-lijn voordeel behaal-
de. De zware stukken werden geruild en Anne Paul verloor 
een pion. In de slotfase kon hij het tij niet meer keren. Tot 
slot, dank aan De Toren voor de geboden mogelijkheid om 
deze bekerwedstrijd in hun locatie, gelijktijdig met de jeugd-
competitie te kunnen spelen.  
Gedetailleerde uitslag: Ivo van der Gouw (1909) – Rody 
Straat (2109) 1-0; Anne Paul Taal (1916) – Ewout ’t Jong 
(2076) 0-1; Ruud Wille (1869) – Kasper Dokter (1709) 1-0; 
Siert Huizinga (1875) – Geurt Peter van den Brink (1817) 
½-½. Eindstand 2½-1½.  
 
ASV-7 wint verrassend van Mook: Het was een belangrijke 
thuiswedstrijd tegen Mook in 2D. Weliswaar stond ASV-7 
op een zesde plaats, terwijl Koningswaal op de zevende stek 
twee matchpunten minder had. Echter, die moeten in de 
laatste ronde tegen hetzelfde Mook. Bovendien speelt op de 
achtergrond de degradatie van teams uit de KNSB mee, dus 
was het zaak om te winnen. De teamleden waren zich dat 
bewust en speelden uiterst serieus. Tijs van Dijk kreeg al 
spoedig een remiseaanbod. Na overleg met zijn teamleider 
werd besloten dit niet aan te nemen. Vervolgens was team-
leider Henk Kuiphof als eerste klaar. Hij speelde tegen com-
petitieleider Huub Blom. Er werd een onconventionele ope-
ning gespeeld. Op zeker moment was duidelijk dat Huub 
geen kansen meer zag en hij bood remise aan. Henk besloot 
om het aanbod maar een tijdje in beraad te houden. Toen de 
situatie op de andere borden voor ASV niet ongunstig was, 
nam Henk het aanbod aan. Hij kon ook geen winstweg vin-
den. Daarna was het de beurt aan Tom Bentvelzen. Hij stond 
in het middenspel beter, maar speelde te voorzichtig. Daar-
door verloor hij een pion. Toen de tegenstander op zetherha-
ling aanstuurde, bood Tom remise aan wat direct aangeno-
men werd. Theo Koeweiden kwam met zwart slecht uit de 
opening maar kon de stelling gelijk houden. Vervolgens gaf 
de tegenstander een toren tegen een paard en een loper en de 
partij leek op remise af te stevenen. Echter wit liet zijn toren 
insluiten en daardoor kon Theo met een loper meer het eind-
spel in. De tegenstander gaf toen onmiddellijk op. Dat was 
een meevaller. Jan Vermeer had wel de zwaarste tegenstan-
der. Jan kwam in de opening een pion voor, maar bezorgde 
zichzelf wel een slechte loper. De tegenstander kwam in 
grote tijdnood, maar zadelde Jan op met een stevige konings-
aanval. Uiteindelijk kon Jan het niet meer keepen en moest 
hij opgeven. Daardoor was de tussenstand weer gelijk. Inval-
ler Frits Wiggerts speelde als in zijn beste dagen, of zit hij 
daar nu in? Frits won een pion en de partij sleepte zich voort 
zonder dat er veel gebeurde. Toen Frits besloot om de laatste 
torens maar te ruilen, leek het slecht voor hem af te lopen. 
Maar dat was slechts schijn. Hij had een zet eerder een dame 
en sloeg en passant nog even een pion. Vervolgens ruilde hij 
de beide gepromoveerde dames en weer leek het mis te gaan. 
Maar Frits had het goed gezien. Hij kon net op tijd een be-
langrijke pion opruimen. Daarna speelde hij niet de meest 
voor de hand liggende zetten voor de winst, maar die winst 
kwam er wel. Jeugdleider Tijs van Dijk speelde tegen de 
jeugdleider van Mook. Het leek met fianchetto’s aan alle 
kanten moeilijk te worden. Echter zijn opponent rokeerde op 
een verkeerd moment, waardoor Tijs met een handige ruil 
een pion won. Deze pion was uiteindelijk beslissend voor de 
welverdiende winst. Marco Braam kwam met wit goed uit de 
Italiaanse opening. Hij verloor wel een pion, maar won een 
stuk en 2 pionnen door een schijndameoffer. Hij moest nog 
wel secuur spelen, maar een ver opgerukte pion bleek dode-
lijk. Daarmee was de teamwinst een feit. Dick Hajee toonde 
karakter. Hij voelde zich beroerd door een stevige verkoud-
heid, maar wilde in het teambelang beslist spelen. Hij kwam 



in een Siciliaanse partij goed uit de opening, maar de tegen-
stander verdedigde zich goed. In het middenspel offerde 
Dick een paard, wat wel goed was, maar onmiddellijk daarna 
verkwanselde hij een loper. De tegenstander kwam in grote 
tijdnood en Dick hield het lang vol. Maar toen de torens 
geruild waren was er geen houden meer aan. Is ASV 7 nu 
veilig met 6 punten? Welnu, we worden uiteindelijk vijfde of 
zesde in de groep en dat is op zich voldoende. Echter we zijn 
nog al afhankelijk van het aantal teams dat uit de KNSB 
degradeert. In het slechtste scenario zou het zo kunnen zijn 
dat ASV-7 degradeert omdat ASV-3 en mogelijk ASV-2 een 
stapje terug moeten doen. Dat laten onze topteams toch niet 
gebeuren?    Henk Kuiphof . 
Gedetailleerde uitslag: Jan Vermeer (1722)-Jan Spooren-
berg (1975) 0-1; Dick Hajee (1769)- Hans Pos (1924) 0-1; 
Tijs van Dijk (1719) – Niek van Diepen (1768) 1-0; Marco 
Braam (1637) – Piet de Leeuw (1723) 1-0; Frits Wiggerts 
(1744) – Harry Smits (1701) 1-0; Henk Kuiphof (1613) – 
Huub Blom (1770) ½-½; Theo Koeweiden (1570) – Hans 
van den Berg (1642) 1-0; Tom Bentvelzen (1694) – Sjim 
Jonkmans (1621) ½-½. Eindstand 5-3. 
 
ASV-8 redt het opnieuw niet: Het wil maar niet lukken met 
ASV-8. Ditmaal speelde gebrek aan geluk een grote rol. De 
nederlaag was klein: 3½–2½ en ik durf te stellen, dat we 
meer hadden verdiend. Maar zolang er maar niet 3 teams 
degraderen is er een goede kans, dat we het toch redden. De 
laatste wedstrijd moeten we tegen nummer laatst, die nog 
geen wedstrijdpunt heeft gehaald en het team, dat 1 punt 
boven ons staat krijgt een van de sterkste teams uit de poule. 
Als ik de borden langs loop kan blijken, waarom ik geloof, 
dat we niet kregen, wat wel mogelijk geweest was. Aan het 
eerste bord speelde Zekria. Vorig jaar speelde hij de sterren 
van de hemel. Dit jaar wil het niet lukken. Ook dit keer niet. 
Hij heeft ook geen reële kans gemist, want hij stond de hele 
partij door moeilijk. Ook Frits Wiggerts kwam wat moeilij-
ker uit de opening. Hij loste zijn problemen op met een pion-
offer. Vanaf dat moment stond hij niet meer slechter, mis-
schien zelfs een fractie beter. Maar de tegenstander was alert. 
Ik speelde aan het derde bord. De hele partij door had ik het 
gevoel  te gaan winnen. Ik had steeds stellingvoordeel, maar 
materieel bleef het gelijk. Uiteindelijk moest ik met toren en 
vijf pionnen tegen toren en vijf pionnen met remise genoegen 
nemen. Ko Kooman kwam zichtbaar beter te staan. Die gaat 
winnen. Dat was duidelijk waarneembaar. Maar deze compe-
titie was het de derde keer, dat ik dat dacht. Ko komt gewel-
dig uit de startblokken, maar schiet dan een grote bok, die 
meestal een stuk kost. Dat was ook dit keer zo. Ook op vijf 
liep het eerst prima. Ton van Eck zal dit jaar zeker wel hon-
derd punten aan zijn rating toevoegen. Hij speelt vindingrijk 
en met veel inzicht. Ook dit keer kwam hij volledig gewon-
nen te staan. Maar toen sloeg het noodlot toe. Ook hij raakte 
een stuk kwijt. Dat hij kans zag om met een stuk achter toch 
remise te houden mag als bewijs dienen hoe goed hij stond, 
toen hij uitgleed. De enige, die een volpunt binnen bracht 
was Frans Veerman. Hij kwam goed uit de opening en ging 
toen op de combinatoire toer. De Wageninger had er geen 
verweer tegen. Het was de tweede invalbeurt voor Frans en 
dat gaat goed. Hij heeft nu de hoogste TPR van het hele 
team. Hopelijk kan hij volgend jaar weer met een vaste aan-
stelling door het leven.  Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag: Erik van Wijngaarden (1730) – 
Zekria Amani (1747) 1–0; Hein Stallinga (1645) – Frits 
Wiggerts (1744) ½-½; Gerrit Walstra (1635) – Hendrik van 
Buren (1539) ½-½; Jaap Melgers (1591) – Ko Kooman 
(1525) 1–0; Steef Bijlmakers (1559) – Ton van Eck (1351) 
½-½; Hans van Wijk (1611) – Frans Veerman (1427) 0–1. 
Eindstand 3½-2½. 
 
ASV-9 ten onder ondanks dapper verweer: ASV-9 moest 
thuis uitkomen tegen Wageningen-5 dat tweede stond door 
onze winst in de vorige ronde tegen de vorige nummer 2 
Tornado. De wedstrijd begon hoopvol omdat de in 
bloedvorm verkerende Thijs Stomphorst zijn tweede 
opeenvolgende overwinning behaalde aan het zesde bord en 
daarmee de score opende (1-0). Hierna volgde helaas laat op 
de avond drie nederlagen op een rij waardoor we op een 3-1 
achterstand kwamen te staan. Cor van der Jagt speelde een 
goede partij aan het vijfde bord totdat hij aan het bier ging. 
Het liet zich foppen door een venijnige loperzet wat hem zijn 
dame kostte en de partij. Jammer Cor. Herman de Munnik 
speelde ook een alleraardigste partij tegen een collega van 
teamleider Bert Sigmond die hem al gewaarschuwd had 
tegen de taaiheid van deze speler. Herman had lange tijd 
goede vooruitzichten maar ook hij liet zich foppen waardoor 
hij de vlag moest strijken en kreeg daarmee beslist te weinig. 

Invaller Jonathan van de Krogt had een goede stelling weten 
op te bouwen maar blunderde opeens een stuk weg. Hij bood 
nog taai verzet maar redde het uiteindelijk niet. Teamleider 
Bert Sigmond moest tegen de teamleider van Wageningen 
Karin Jeuken uitkomen aan bord 1 en was zich derhalve 
ervan bewust dat het een lastige klus zou gaan worden gezien 
het grote ratingverschil. Bert kwam slecht uit de opening en 
net toen hij de problemen redelijk had opgelost deed hij een 
slechte torenzet wat hem de belangrijke a-pion kostte. Zijn 
tegenspeelster had haar goede stelling daarna waarschijnlijk 
kunnen verzilveren als ze de torens had afgeruild maar koos 
voor de verkeerde voortzetting door op de c-pion van Bert te 
gaan jagen met dame en toren. Bert wist hiervan maximaal te 
profiteren door met zijn dame en paard een dodelijke 
koningsaanval te lanceren en na een goed geplaatst 
kwaliteitsoffer de partij in zijn voordeel te beslissen en de 
spanning in de wedstrijd hiermee weer terug te brengen (2-
3). Topscoorder Lion de Kok was nog als laatste bezig tegen 
routinier Harry van Lotringen en had goede vooruitzichten 
op de winst. Hij kon mede door tijdnood echter niet de 
winstweg vinden en moest tenslotte helaas  genoegen nemen 
met zetherhaling waardoor we met 2½–3½ het hoofd alsnog 
moesten buigen. We kunnen echter nog steeds het vege lijf 
redden in de slotronde bij winst in en op Dodewaard en ik 
ben vol van vertrouwen dat dit kan gaan lukken want de 
laatste drie ronden hebben we bewezen dat we het spelniveau 
in deze klasse toch wel aankunnen.  Bert Sigmond 
Gedetailleerde uitslag: Bert Sigmond (1526) – Karin 
Jeuken (1716) 1-0; Herman de Munnik (1520) – Frits 
Gieltjes (1669) 0-1; Lion de Kok (1266) – Harry van 
Lotringen (1661) ½-½; Cor van der Jagt (-)– Albert van der 
Harst (1656) 0-1; Jonathan van der Krogt (1438) – Rijk 
Timmer (1590) 0-1; Thijs Stomphorst (-)– Albert Boshoven 
(1525) 1-0. Eindstand 2½-3½. 
 
Uitslagen/stand KNSB/OSBO-promotieklasse na 7e ronde: 

KNSB 2e klasse D: Veenendaal – Venlo 6-2; DJC Stein – 
HMC Calder-2 4½-3½; Paul Keres-2 – De Stukkenjagers-2 
4½-3½; Voerendaal-2 – HSC 3-5;’ASV-1 – De Toren-1 4-4. 
KNSB 3e klasse B: Dr. Max Euwe-2 – ESG 5½-2½; Staun-
ton – Zevenaar 3½-4½; Pallas – Doetinchem 3½-4½; Almelo 
– Lonneker 5½-2½; ASV-3 – ESGOO-2 1½-6½. 
KNSB 3e klasse G: RSR Ivoren Toren-2 – Messemaker 
1847-2 5½-2½; Charlois Europoort-2 – DSC Delft-3 5-3; 
Bergen op Zoom – Dordrecht 4½-3½; Botwinnik-1 - Rijs-
wijk 2½-5½; ASV-2 – ASC 3½-4½.  
OSBO-Promotieklasse: UVS-2 – Bennekom 2½-5½; De 
Toren-3 – Ede 5-3; ZSG – Zutphen 4½-3½; VDS – 
PSV/DoDo 2½-5½; ASV-4 – De Toren-2 3-5. 
 
Uitslagen interne competitie 23e ronde (18 maart 2010): 
Schleipfenbauer – Homs ½-½; Sloots – van Rijn 0-1; Jurrius 
– Boel ½-½; P. Schoenmakers – Abrahamse ½-½; E. Wille – 
Maassen van den Brink ½-½; R. Wille – Hogerhorst ½-½; 
Verhoef – Huizinga 0-1; Weijsenfeld – van Belle 1-0; Boom 
– van Alfen ½-½; Naasz – Fassaert 0-1; Dijkstra – Veerman 
½-½; van Buren – Groen 0-1; Manschot – van Eck ½-½; 
Meijer – Rietbergen ½-½; B. Sanders – de Kok 0-1; Zuidema 
– J. Sanders 1-0; van Vlerken – Hartogh Heijs 0-1; Visser – 
Kelderman 1-0; Stibbe – van Bruxvoort 0-1; Diekema – 
Rijmer 0-1; van Eijk – Dundar 1-0.  
Uitslag bekercompetitie: v. Amerongen – v. Roosmalen 0-1. 

KNSB 2e klasse D:   KNSB 3e klasse G: 
1 Venlo 12  33½ 1 Charlois Europoort-2  9  30 
2 Veenendaal 10  34 2 Rijswijk  9  30 
3 Paul Keres-2  10  29½ 3 Bergen op Zoom  9  29½ 
4 DJC Stein   9  30 4 Dordrecht  8  30 
5 ASV-1   8  31 5 Messemaker 1847-2  7  30½ 
6 HSC   7  27 6 RSR Ivoren Toren-2  7  29½ 
7 De Toren-1   6  28 7 ASC  6  27½ 
8 HMC Calder-2   4  25½ 8 ASV-2  5  27½ 
9 De Stukkenjagers-2   3  22  9 DSC Delft-3  5  23½ 
10 Voerendaal-2   1  19½ 10 Botwinnik-1  5  22 
KNSB 3e klasse B:  OSBO-Promotieklasse: 
1 Dr. Max Euwe-2 13  35½ 1 UVS-2  11  32 
2 Zevenaar 12  38 2 Bennekom-1  10  34 
3 Almelo 12  34 3 PSV/DoDo  10  31 
4 Doetinchem   9  28 4 ZSG    9  28 
5 Staunton   7  29 5 De Toren-2    8  32½ 
6 ESGOO-2   7  28½ 6 De Toren-3    8  30½ 
7 Lonneker    4  25½ 7 ASV-4    8  29½ 
8 Pallas   3  26 8 VDS    4  24 
9 ESG   3  22 9 Zutphen    2  19½ 
10 ASV-3   0  13½ 10 Ede-1    0  19 


