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49e jaargang no. 17      donderdag 29 april 2010 
Oploswedstrijd: Ooit van Berebora gehoord? Hier speelt 

deze Hongaar tegen So-
mogiy in een tournooi in 
Gyor in 1985. Hij won 
snel. Hoe? Oplossing: 1. 
Tg4, Dxf5 2. Txg7, Kh8 
3. Txf7+, Kg8 4. Tg7+, 
Kh8 en na 5. Tg6+ gaf 
zwart het op. 
 
Rapidcompetitie: Van-
avond worden de laatste 
4 ronden gespeeld in de 

ASV-rapidcompetitie. 
Zoals ik vorige week al 
schreef is Remco de 

Leeuw de belangrijkste kandidaat voor de eindzege. In de 
stand, verderop in deze EP, kunt u zien dat hij 1½ punt voor-
sprong heeft op nummer 2 Theo Jurrius. Ook uw eigen posi-
tie kunt u daarbij aflezen. Na deze laatste rapidavond zijn er 
nog 9 clubavonden waarbij in de resterende 7 ronden voor de 
interne in groep A het clubkampioenschap van ASV en de 
eindzege in de groepen B en C beslist worden. Een mooie 
gelegenheid bovendien om uw Elo nog wat bij te spijkeren 
als dat nodig is. Verder wordt op 6 juni nog het interne ASV-
snelschaakkampioenschap gehouden en op 8 juli sluiten we 
het seizoen af met een avondje Fischer Random Chess. Kort-
om: genoeg redenen om onze clubavonden te blijven bezoe-
ken. Daarvoor is het schaken toch ook veel te mooi!! 
 
Externe competitie: De teamwedstrijden liggen achter ons. 
Alleen ASV-4 mag nog aantreden op de finaledag van de 
OSBO-cup op 29 mei a.s. in het Lorentz tijdens het ASV-
Vierkampentoernooi. In deze EP de laatste verslagen die u 
nog niet had gelezen van de wedstrijden uit de slotronde. 
Versterkte degradatie bleef grotendeels uit en speelde geluk-
kig niet voor onze teams. Natuurlijk kom ik met de diverse 
seizoenoverzichten in volgende EP’s nog op alle teams terug. 
 
ASV-6 mist promotie nipt: Na een spannende slotronde ein-
digde ASV-6 op een eervolle tweede plaats. De jeugd van De 
Schaakmaat bleef net een paar bordpunten voor. Het duel 
begon slecht. Hedser Dijkstra had zijn dag niet tegen Marcel 
Leroi. Na een onregelmatige Franse opening rokeerde hij 
kort en kon na Txf6 direct opgeven (gxf6? en Ph5 gevolgd 
door de witte dame met mataanval). Een miniatuurtje en een 
nul voor de eerste bak koffie. Rob van Belle ging onhandig 
te werk in de Italiaanse opening. Hij kwam slecht te staan, 
moest de rokade opgeven maar wist door een pion te offeren 
een stelling te bereiken met ongelijke lopers. Toen hij bij 
verrassing een pion terugwon was elke muziek uit de stelling 
en werd het remise. Albert Marks kwam met wit moeizaam 
uit de opening. Al op de zevende zet had zwart waarschijn-
lijk sterker kunnen voortzetten, waarna de witte stelling een 
ruïne zou zijn geworden. Nu rokeerde zwart eerst waarna 
Albert alles nog in de hand kon houden. In het eindspel won 
hij een loper en een paard tegen een toren met een overwe-
gende stelling. Toen zwart zijn dame weggaf was het meteen 
uit. Marco Braam speelde een onregelmatige Scandinavische 
partij zonder te rokeren. Wit kreeg objectief een drukstelling 
met ruimteoverwicht maar kon hier niet van profiteren. In de 
tweede fase kwam Marco achter zijn pionnen vandaan en 
kon afwikkelen naar een gewonnen toreneindspel. Jan Groen 
speelde een woeste aanvalspartij en dirigeerde zijn dame, 
toren en loperbatterijen richting punt g6. Zwart verdedigde 
over de f-lijn en viel punt f2 aan. Al met al veel tactisch 

rekenwerk. In de aanval kon Jan mooi winnen maar hierin 
deed zwart niet de optimale zetten. Jacques Boonstra was 
ook aan het aanvallen met een dubbel pionoffer en een kwali-
teitsaanbod waar zwart terecht niet op in ging. Zwart ging 
staan en probeerde alles vast te houden. Door de stellings-
druk wist wit materiaal terug te winnen en kon via een pen-
ning op de a-lijn een loper en paard voor een toren winnen. 
Hierna kon Jacques, onder lichte tijdsdruk, het eindspel ge-
holpen door een vrije c-pion correct winnen. Ruud Verhoef 
had een zware partij tegen Menno Dorst. Hij verloor een 
kwaliteit en stond onder zware druk. Op dit moment stond 
De Schaakmaat op 4 bordpunten en zou waarschijnlijk op 
een 5-3 winst afstevenen. ASV 6 stond al op 4½-1½. Beide 
partijen moesten gewonnen worden om gelijk te komen in 
bordpunten en zo een beslissingsmatch af te dwingen. Het 
mocht echter niet zo zijn. Ruud bezweek onder de druk en 
leverde zijn dame in door een paardvorkje. Hans Rigter 
speelde zoals het hele seizoen degelijk maar verbruikte wel 
veel tijd om de opening door te komen. In een complex mid-
denspel waarin hij de witte stelling was binnengedrongen en 
wit een “dodelijke” pion op c7 had overzag ook hij dat zijn 
dame door Pe5 aangevallen stond. In de afwikkeling die 
volgde bleef hij een stuk achter. Zo eindigde het duel met een 
4½-3½ winst maar door de winst van De Schaakmaat was dit 
onvoldoende. Zo werd het een tweede plek voor ASV-6 na 
een goed seizoen!!   Jacques Boonstra 
Gedetailleerde uitslag: Hans Rigter (1771) – Erwin Swe-
rink (1987) 0-1; Ruud Verhoef (1767) – Menno Dorst 
(1944) 0-1; Rob van Belle (1764) – Gert Jan van Vliet 
(1785) ½-½; Albert Marks (1827) – Arent Luimes (1779) 1-
0; Hedser Dijkstra (1714) – Marcel Leroi (1870) 0-1; Jac-
ques Boonstra (1700) – Jan Hahne (1608) 1-0; Marco 
Braam (1637) – Marnon Stortelder (1568) 1-0; Jan Groen 
(1751) – Hans ter Horst (1568) 1-0. Eindstand 4½-3½. 
 
ASV-8 redt het: De symptomen, die ASV-8 het hele seizoen 
al parten speelden waren ook op de gezamenlijke speelronde 
weer aanwezig. Natuurlijk hadden wij alle kansen om het 
puntloze De Cirkel-3 te verslaan en zo de zevende plek te 
verlaten en op te stomen naar de zesde, zonder degradatie-
zorgen. Maar dat viel tegen. We stonden met 3-2 voor, maar 
de laatste partij stond verloren en zo zouden we die zesde 
plek niet bereiken. Alleen Lion de Kok speelde nog. Hij had 
een dolle partij achter de rug; het nodige geofferd om met 
een pion op de zevende rij te komen. Dat was gelukt. Maar 
toen stokte het. De tegenstander haalde er alles bij om de 
achtste rij ontoegankelijk te houden. Zelf kon hij nog wat 
stukken vrijhouden om ook te promoveren. Lion zag ook 
wel, dat hij slecht stond, heel slecht stond, verloren stond. 
Een aantal toeschouwers zag de winst zo zitten, maar de 
Cirkelaar niet. En toen gebeurde het. In plaats van winnen 
gaf hij een pion weg en daarna nog een en toen een toren.  
Het was 4-2 en zo werden we toch nog zesde en konden we 
niet meer degraderen. Formidabel Lion. Een partij, die je je 
hele leven bij zal blijven. Maar hoe was het zo ver gekomen, 
dat dit wonder van stal gehaald moest worden? Frits Wig-
gerts deed het op zijn eigen manier. Als hij open lijnen krijgt 
weet hij daarmee wonderen te verrichten. Zo ook nu. Met 
elke zet kreeg zijn tegenstander het benauwder, tot het hem 
ook zwart voor ogen werd. Ook Frans Veerman scoorde 
weer. Maar dat stond voor hem niet vast tijdens het spelen. 
De tegenstander kwam opzetten met een pion en toen met 
nog een en met nog een. Maar Frans vond de zwakke plek en 
liet de tegenstander ontredderd achter. Remco Menger zorg-
de voor 3-0. Hij vond dat zijn tegenstander het niet allemaal 
even slim deed. Voor de partij lachte hij al breeduit; na de 
partij was dat nog zwaarder het geval. Maar toen gingen een 



paar dingen niet meer zoals gewenst. Hendrik had ten koste 
van een pion de vijandelijke dame op dood spoor gezet. Die 
stond helemaal op a7 niets te doen. Aan de goede afloop 
werd niet getwijfeld. Maar dan moet je het niet fout doen. De 
dame wist uit te breken en toen stonden ineens een paar 
stukken ongelukkig. Onze man kreeg nog de kans tot correc-
tie, maar overzag de simpele combinatie. En ook Ton van 
Eck ging toen kopje onder. Hij stond ook duidelijk beter. 
Zijn tegenstander bood remise aan en dat was winst van de 
match en klassenbehoud. Maar Ton dacht, dat hij nog steeds 
veel beter stond. Dat was echter niet meer zo. Nog sterker: 
hij stond inmiddels slechter en dat toonde de tegenstander 
haarscherp aan. Tja, de spanning was terug, maar daar zat 
niemand op te wachten. Maar gelukkig rijmt Lion op pion en 
zo kwam toch alles weer goed.  Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag: Hendrik van Buren (1539) - Hans 
de Groot (--) 0-1; Frits Wiggerts (1744) - Be Eshuis (1501) 
1-0; Ton van Eck (1351) - Eip Janssen (1515) 0-1; Remco 
Menger (1403) - Roel Bor (1267) 1-0; Frans Veerman 
(1427) - Jan Blokpoel (1169) 1-0; Lion de Kok (1266) - 
Peter Numan (1325) 1-0. Eindstand 4-2. 
 
ASV-9 vindt Waterloo in Dodewaard: Het is ASV-9 helaas 
niet gelukt om zich te handhaven in de derde klasse zodat het 
reeds na 1 jaar weer terugkeert in de vierde klasse. De 
voortekenen waren niet ongunstig omdat we voor het eerst in 
maanden weer in de oorspronkelijke samenstelling konden 
uitkomen en we verkeerden de laatste wedstrijden in goede 
vorm. Er moest echter wel persé gewonnen worden van 
Dodewaard om ons te redden. Al snel bleek dat het een 
moeilijke avond zou worden want Cor van der Jagt gaf in een 
gelijkwaardige stelling plots zijn dame weg waardoor we 
snel tegen een achterstand aankeken. Een klein wonder leek 
toen nog mogelijk omdat Marc van Uem, Lion de Kok, Bert 
Sigmond en Thijs Stomphorst allen overwegend stonden, 
Herman de Munnik stond wel al snel slecht vanaf de opening 
maar vocht voor wat hij waard was. De wedstrijd kantelde 
vrij onverwacht in ons nadeel toen Marc in een uitstekende 
stand zijn dame volstrekt onnodig liet insluiten en Lion zijn 
dame gedwongen was te ruilen waardoor hij verloren kwam 
te staan. Thijs had ondertussen een remisevoorstel ontvangen 
welk hij niet kon weigeren en dat gold ook voor teamleider 
Bert die de hele partij het initiatief had maar niet kon 
doordrukken. Thijs en Bert moesten na lang wikken en 
wegen het aangeboden remisevoorstel wel accepteren daar er 
geen enkel perspectief meer was op de overige borden, alleen 
Herman lukte het nog een halfje binnen te slepen. De 
wedstrijd eindigde uiteindelijk in 4½-1½ in ons nadeel en 
daar viel niets op af te dingen. Jammer dat we het niet gered 
hebben maar als excuus gold ook wel het grote ratingverschil 
met de overige teams in onze poule. Ik wil in ieder geval elk 
teamlid bedanken voor zijn inzet even als de invallers die ons 
menigmaal uit de brand hebben geholpen. Ook wil ik hierbij 
afscheid van Marc van Uem nemen die helaas kenbaar heeft 
gemaakt wegens tijdgebrek voorlopig niet te kunne schaken, 
heel jammer maar ik hoop dat hij ooit op zijn schreden 
terugkeert.    Bert Sigmond 
Gedetailleerde uitslag: Wim Janssen van Doorn (1671) – 
Bert Sigmond (1526) ½-½; Jurgen Vermeer (1586) – Her-
man de Munnik (1520) ½-½; Marinus Bitter (1693) – Lion 
de Kok (1266) 1-0; Wim Rasing (1506) – Cor van der Jagt 
(-) 1-0; Arie van Ommeren (1504) – Marc van Uem (1441) 
1-0; Gert de Leeuw (1558) – Thijs Stomphorst (-) ½-½. 
Eindstand 4½-1½. 
 
ASV-11 wint slotwedstrijd: Met een prima 3½-2½ zege op 
het laag geklasseerde Schaakstad-8 uit Apeldoorn eindigde 
ASV-11 het seizoen uitstekend in de middenmoot. De score 
werd door Fabian Engelhardt geopend met een solide remise. 
Onze jeugdspeler ging niet wild in de aanval maar speelde 
heel nauwkeurig. Op de 15e zet bood hij maar eens remise 
aan dat na enig nadenken werd aangenomen. Bob Sanders 
zette ASV op voorsprong. Al snel kreeg hij het betere spel. 
Hij won enkele pionnen. Na stukkenruil bleef een 
pionneneindspel over dat zonder problemen in winst werd 
omgezet. De voorsprong was maar van korte duur toen Jan 
Diekema onnodig verloor. Hij had een pion gegeven voor 
meer ruimte en kreeg beter spel. Hij gaf toen jammerlijk een 
toren weg. In een poging zijn tegenstander met dame en 
toren in een matnet te brengen mislukte net. Jan Zuidema 
boekte een keurig overwinning. Hij wist in het middenspel 2 

vijandelijke centrumpionnen te winnen. Deze stonden 
ongelukkig opgesteld en konden niet worden gedekt. Zijn 
tegenstander offerde vervolgens een kwaliteit in de hoop nog 
kansen te krijgen maar de positie van Jan was zoveel beter 
dat dit niet opging. Bij 
André de Groot bleef 
het lang gelijk. Pas in 
het eindspel moest een 
stuk worden gegeven 
om de vijandelijke 
pionnen te stoppen. 
Toch was dit teveel van 
het goede want André 
kon hierna het tij niet 
meer keren. De 
beslissing moest dus 
komen uit de partij van 
Liedewij van Eijk. Met 
actief spel had zij met 
wit al snel het initiatief 
gepakt en een sterke 
pion op d6 gekregen. 
Kwaliteitswinst volgde 
daarna. Wit stond 
oppermachtig maar 
zwart hield zijn stelling 
lang onder controle. 
Toch was het ook de 
omstanders duidelijk 
dat op enig moment wit 
zou toeslaan. De zwarte 
verdedigingsmogelijk-
heden werden steeds 
minder en Liedewij 
maakte fraai een eind 
aan de partij.  
Gedetailleerde uitslag: 
Frits Moeibroek (1448) 
- Liedewij van Eijk 
(1026) 0-1; Aad de 
Bruijn (1309) - Jan 
Zuidema (1511) 0-1; 
Maarten ter Bals 
(1374) - André de 
Groot (1425) 1-0; 
Nanno Brattinga 
(1337) - Jan Diekema 
(--) 1-0; Jan Kranen-
barg (1219) - Fabian 
Engelhardt (--) ½-½; 
Dorinde Bierma (1144) 
- Bob Sanders (1429) 
0-1. Eindstand 2½-3½. 
 
Uitslagen interne com-
petitie 26e ronde (22 
april 2010):  
Maassen van den Brink 
- Boel 1-0; P. Schoen-
makers - Huizinga ½-½; 
v. Belle - E. Wille ½-½; 
Weijsenfeld-Vermeer 
½-½; Dijkstra-
Hogerhorst 0-1; Hajee-
Boom 1-0; Koeweiden-
Groen 0-1; Rietbergen-
Aarntzen 0-1; J. San-
ders – van Buren 0-1; 
Bentvelzen - Kelder-
man 1-0; Rijmer - van 
der Meulen 0-1; van 
Eijk– van Vlerken 1-0; 
B. Sanders – Stibbe 1-0.  
Uitslagen ASV - beker-
competitie: 
finale Bekergroep: van 
Waardenburg - Verhoef 
0-1. 
¼ finale Kroongroep: 
Knuiman - Verhoef 0-1. 

Stand ASV-rapidcompetitien na 16 
ronden seizoen 2009-2010: 

Nr. Naam Pnt Part. 
1 Remco de Leeuw 13 14 
2 Theo Jurrius 11½ 16 
3 Wouter van Rijn  11 7 
4 Otto Wilgenhof 11 8 
5 Tony Hogerhorst 10 12 
6 Gerben Hendriks 9½ 15 
7 Harold Boom 9½ 8 
8 Anne Paul Taal 9 8 
9 Koen Maassen vd Brink 9 8 
10 Guust Homs 9 13 
11 John Sloots 9 14 
12 Paul Schoenmakers 9 9 
13 Remco Gerlich 9 8 
14 Jan Knuiman 8½ 11 
15 Ruud Wille 8½ 14 
16 Rob Huberts 8½ 8 
17 Patrick v. Waardenburg 8½ 10 
18 Ruud Verhoef 8½ 8 
19 Ahmad Rahimi 8 4 
20 Peter Boel 8 4 
21 Richard van der Wel 8 6 
22 Martin Weijsenfeld 8 16 
23 Henk Kuiphof 8 12 
24 Horst Eder 8 12 
25 Tjé Wing Au 8 8 
26 Peter Hamers 8 4 
27 Xadya van Bruxvoort 8 2 
28 Frans Veerman 8 12 
29 Dick Hajee 8 12 
30 Siert Huizinga 8 12 
31 Robbie Gerhardus 7½ 14 
32 Jan Vermeer 7½ 16 
33 Martijn Boele 7½ 7 
34 Bert Sigmond 7½ 7 
35 Jochem Loeve 7½ 1 
36 Ko Kooman 7½ 16 
37 René van Alfen  7 4 
38 Zekria Amani 7 4 
39 Jacques Boonstra 7 7 
40 Hendrik van Buren 7 6 
41 Jan Groen 7 6 
42 Theo Koeweiden 7 8 
43 Ton van Eck 7 12 
44 Arif Dundar 7 12 
45 Wouter Abrahamse  6½ 4 
46 Sjoerd van Roosmalen 6½ 4 
47 Hedser Dijkstra 6½ 16 
48 Walter Manschot 6½ 9 
49 Theo van Amerongen 6 3 
50 Nico Schoenmakers 6 4 
51 Bent Schleipfenbauer 6 2 
52 Barth Plomp 6 4 
53 Dirk Hoogland 6 4 
54 Jalaludin Rahimi 6 4 
55 Jochem Woestenburg  6 6 
56 Zaed Nurin 6 4 
57 Bob Hartogh Heijs 6 14 
58 Liedewij van Eijk 6 11 
59 Lion de Kok 6 12 
60 Hein van Vlerken 5½ 11 
61 Gerard Viets 5½ 10 
62 Tijs van Dijk 5 1 
63 Aly-Asad Najak 5 1 
64 Léon van Tol 5 2 
65 Abbes Dekker 5 2 
66 Ernst Singendonk 5 2 
67 Pim Rijmer 5 7 
68 Bob Sanders 5 7 
69 Harm Steenhuis 4½ 2 
70 Hans Meijer 4 1 
71 Thijs Stomphorst 4 2 
72 Jan Zuidema 4 3 
73 Wim Peters 4 4 
74 Henk Kelderman 4 11 


