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49e jaargang no. 38      donderdag 18 november 2010 
Oploswedstrijd: Wit speelt en wint. De stand is uit Baklan – 
Heiki Olafsson uit het toernooi om de Europacup in Panor-
mo 2001. Oplossing: 1. Pc5, dxc5 2. Df6+, Kd7 3. Td1+, 
Td6 4. Txd6+ Kxd6 5. Dxd8 Een mooie stand, waarbij het 

logische 1.Df6+ 
niets oplevert omdat 
zwart wegloopt via 
veld d7. 
 
Schaakdemo: Door 
een nieuw contact 
met het winkelcen-
trum Presikhaaf 
hebben wij de gele-
genheid gekregen 
om ASV daar met 
een schaakstand te 
promoten. Wij doen 
dit op zondagmiddag 
28 november a.s. 

van 13-16 uur. Een gunstige middag zo vlak voor Sinter-
klaas. Ter hoogte van welke winkel we staan is nog niet 
bekend maar de marktkraam staat in ieder geval in het over-
dekte gedeelte. Hendrik, Jan en Ruud zijn in ieder geval van 
de partij. Als er nog anderen zijn die willen helpen dan zou 
dat fijn zijn. Laat het mij dan even weten!! 
 
Rapidcompetitie: Volgende week donderdag vindt de 2e 
speelavond in de rapidcompetitie plaats. De ronden 5 t/m 8 
staan dan op het programma. Er is dan geen partij voor de 
interne competitie. Daar gaan we op 2 december mee verder. 
 
Externe competitie: Na de overwinningen voor ASV-6 en 
ASV-12 en het verlies van ASV-11, waarover ik u in de 
vorige EP al verslag deed, ging de competitie vorige week 
donderdag verder. ASV-7 won daarin ruim met 5½-2½ van 
SMB-4, na een spannende slotfase, terwijl ASV-13 niet 
opgewassen bleek tegen Doetinchem-3 en met 4-2 verloor. 
Diezelfde avond werden in Duiven 2 partijen vooruit ge-
speeld uit de wedstrijd van ASV-5 tegen WDC. Ons vijfde 
liep een 1½-½ achterstand op door verlies van Albert Marks 
en een moeizame remise van Nico Schoenmakers. Aan de 
andere 6 spelers dus vanavond de taak om deze achterstand 
om te buigen. In deze 2e competitieronde won verder ASV-8 
afgelopen vrijdag van De Toren-7j en ASV-10 versloeg 
diezelfde avond De Toren-9j. Vanavond worden dus de 
resterende 6 partijen uit het duel ASV-5 tegen WDC ge-
speeld en ontvangt ASV-9 de spelers van Zutphen-3. A.s. 
zaterdag gaan ook onze eerste vier teams met de competitie 
verder na een gedwongen rustperiode van 6 weken. Voor al 
deze teams staat een uitwedstrijd op het programma. ASV-1 
reist af naar Roosendaal waar De Pion-2, dat na 2 ronden 
puntloos onderaan staat, de tegenstander is. ASV-2 gaat naar 
Zoetermeer voor de wedstrijd tegen Promotie. Dit team won 
beide wedstrijden tot nu toe. ASV-3 gaat naar Zwolle om 
daar tegen het sterke ZSG te spelen en ASV-4 naar Wage-
ningen waar Wageningen-3 de tegenstander is. Volgende 
week meer over deze wedstrijden. 
 
ASV-7 boekt ruime zege: Tegenstander SMB-4 kwam maar 
met zeven spelers. De tweede bordspeler kwam door onbe-
kende oorzaak niet opdagen. Helaas voor Dick Hajee, want 
een punt met schaken verdienen geeft meer voldoening. Frits 
Wiggerts opende zwak en dat kwam hem op verlies van twee 
pionnen te staan. In het eindspel won hij nog wel een pion 

terug maar dat kon de partij niet meer redden. Jan Vermeer 
schoof geheel tegen de theorie in met de Franse opening de 
boel dicht. In de praktijk komt hij daarbij altijd gunstig te 
staan, zo ook nu. Toen de stelling door de Nijmegenaar geo-
pend werd bleek dat zijn combinaties niet klopten (mede 
door tijdnood?) en dat resulteerde in torenwinst. Henk Kuip-
hof speelde een spannende partij. Op de 11e zet pleegde hij 
een schijnoffer dat gewoon moest aangenomen worden. De 
SMB-er had daarvoor juist op tijd een goede zet gedaan, 
anders had het hem een kwaliteit gekost. Henk stond daarna 
wel goed, maar plotseling was zijn stelling verbeterd. De 
SMB-er kreeg een drievoudige aanval op zijn pion op d4. Na 
lang nadenken schoof hij die door naar d5 en toen ging de 
SMB-er in de fout. Hij sloeg onmiddellijk op d5 waarna zijn 
paard op f5 verloren ging. Daarna was het nog bepaald niet 
gemakkelijk. Henk moest er voor zorgen dat hij de goede 
velden bezette. Dat lukte uiteindelijk wel waarna de SMB-er 
kansloos kon opgeven. Tom Bentvelzen is uit vorm. Hij 
rokeerde lang en dat pakte niet goed uit. De damevleugel 
bleek een wespennest voor de koning van Tom. Tom keerde 
teleurgesteld naar huis, het was zijn tweede achtereenvol-
gende nederlaag in de OSBO. (Tom: na regen, en dat deed 
het die avond heel erg, komt zonneschijn). Tijs kwam deze 
keer beter uit de opening dan in de vorige ronde. In een 
Franse opening won hij met actief spel een kwaliteit. Daarna 
koste het veel moeite om zijn overige stukken in het spel te 
brengen. Dat lukte pas echt in de tijdnoodfase en kon hij zijn 
sur plus verzilveren. Theo Koeweiden speelde de leukste 
partij. Heel lang bleef er evenwicht en Theo bood terecht 
remise aan hoewel hij wel veel tijd had verbruikt. Zijn te-
genstander wilde persé winnen. Beiden stonden op promotie. 
Theo één zet eerder. Met zijn toren sloeg hij de toren van 
zijn opponent waardoor die met tempowinst de pion tot 
dame laat promoveren. Waarom deed Theo dat? Nou dat laat 
hij bij de volgende zet zien. Een schaakje en weg was de 
Nijmeegse dame. Prachtig en dat allemaal in zeer hoge tijd-
nood. Jan Groen stond de hele partij plezierig. Hij oefende 
grote druk uit in het centrum en won uiteindelijk een toren. 
Maar ging toen slecht schaken want met dertig seconden op 
de klok doe je dat nu eenmaal. De partij werd na dameruil 
remise want de tegenstander had alleen de naakte koning en 
Jan te weinig tijd om met zijn toren mat te zetten. Op grond 
van de gemiddelde rating van de teams is het normaal dat 
wij gewonnen hebben, maar toch. Overigens hoorde Henk 
Kuiphof van zijn tegenstander dat ze bij SMB bijna allemaal 
een team hoger spelen wegens afhaken van leden. SMB 4 
van vorig jaar schijnt nu SMB 3 te zijn. Nog even dit: vorig 
jaar hebben wij onze drie thuiswedstrijden alle met 5-3 ge-
wonnen, dus zo gek is 5,5 - 2,5 niet. Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - SMB-4: Jan Vermeer 
(1701) - Yannick Wouters (1659) 1-0; Dick Hajee (1761) - 
N.O. 1-0 (Regl.); Jan Groen (1742) - Robin Oostrum 
(1683) ½-½;  Frits Wiggerts (1738) - Rolf van Geel (1668) 
0-1; Tijs van Dijk (1718) - Oscar Mercan (1503) 1-0; Henk 
Kuiphof (1589) - Roel Klein (1444) 1-0; Theo Koeweiden 
(1596) - Jan Aalbers (1483) 1-0; Tom Bentvelzen (1648) - 
Guus Alberts (1378)0-1. Eindstand 5½-2½ 
 
ASV-8 wint ruim: Ons achtste moest tegen De Toren-7. Dat 
is een jeugdteam. Maar je kunt De Toren met zulke jeugd 
een mooie toekomst voorspellen. Ik dacht, dat mijn tegen-
stander nog geen tien was. Hij bleek net tien te zijn, maar 
wat een volwassen kijk had hij al op het spel. Andere spelers 
zullen in de buurt van 12-13 jaar geweest zijn. Het valt niet 
mee daar tegen te spelen. Bij UVS zijn ze daar nu ook ach-



ter. Hun vijfde werd met 5-1 door de jongkies van het bord 
gespeeld, die daarmee gelijk bovenaan stonden. Wij wisten 
dit en zaten derhalve allemaal voorbereid achter het bord. 
Peter van Deursen was de eerste, die iets binnenbracht: een 
remise. Daar had hij hard voor moeten knokken. Hij leek 
eerst wat minder te staan, maar kon met zwart langzaam naar 
een gelijke stelling toe kruipen. We waren er allemaal blij 
mee, want op dat moment werd duidelijk, dat wij maar met 
z’n vijven waren en de zesde speler ook niet meer verwacht 
hoefde te worden. Dus: 1½–½ achter. Maar Zekria Amani 
trok de stand gelijk. Als enige had hij een gemakkelijke 
avond. Zijn tegenstandertje raakte als snel de weg kwijt, 
waardoor onze man al spoedig een half spel voor kwam. 
Saifudin Ayyoubi moest er echt voor vechten. Hij stond lang 
volledig gelijk, maar bleef zeer geconcentreerd spelen. Dat 
leverde na enige tijd de betere stelling op. Daarna ging het 
snel en kwamen we op voorsprong. Ikzelf heb me een volle 
partij moeten inzetten om niet in het nadeel te geraken. Tot 
mijn verbazing had mijn jonge tegenstander geen enkele 
moeite om te offeren voor een zeer dreigende aanval. Toen 
ik die had afgeweerd had ik een stuk voor twee pionnen en 
ging het verder snel. Op dat moment kon mijn tegenstander 
overigens nog nauwelijks uit zijn ogen kijken van de slaap. 
Daarmee hadden we gewonnen, maar er kwam nog meer. 
Horst Eder had ook al een lange worsteling achter de rug. 
Maar hij had steeds met rust en overtuiging gespeeld en ging 
met een loper voor twee pionnen het eindspel in. Dit werd 
met een kleine combinatie afgemaakt. 4½–1½, wat een op-
luchting.     Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag De Toren-7 - ASV-8: Noah Gold-
smid (1228) - Saifudin Ayyoubi (--) 0-1; Frank van Hoorn 
(--) - N.O. 1-0 (regl.); Mikan Simonis (--) - Zekria Amani 
(1668) 0-1; Geert van Hoorn (--) - Hendrik van Buren 
(1545) 0-1; Bart Borm (--) - Horst Eder (1482) 0-1; Donato 
Cattani (--)-Peter van Deursen (--) ½-½. Eindstand 1½-4½. 
 
ASV-10 wint in recordtempo: Zelden zal een wedstrijd in de 
OSBO-seniorencompetitie zo snel afgelopen zijn als die 
tussen De Toren-9 en ASV-10. Er werd om half acht begon-
nen en vervolgens werd in hoog tempo de ene na de andere 
zet op het bord getoverd als ware het een jeugdwedstrijd. Nu 
is dat bij jeugd nog heel gebruikelijk maar wanneer men bij 
de senioren uitkomt mag je een ander gebruik van het speel-
tempo verwachten. Niets daarvan dus! Ook de stukken ver-
dwenen heel rap van het bord. Er werd daarbij ook niet op 
een stuk meer of minder gekeken. Zo was het rond tien voor 
negen afgelopen. Ruim 5 kwartier duurde deze wedstrijd 
dus. Uw redacteur was op dat moment nog niet eens aanwe-
zig. Hij moest dan ook even later bij binnenkomst met enige 
verbazing constateren dat het al was afgelopen en kon toen 
niets anders dan de verrichtingen op het slagveld noteren aan 
de hand van het mondelinge verslag van captain André de 
Groot die ook niet alles had meegekregen wat er om hem 
heen had plaatsgevonden om vervolgens de aandacht te 
richten op ASV-8 die in dezelfde locatie speelden. Dat duur-
de gelukkig een stuk langer. De winst van Aly-Asad Najak 
was duidelijk. Het verslag ook. Een aftrekaanval betekende 
mat of dameverlies. Jelle Noordhuis had zijn tegenstander 
klem gezet op de damevleugel en kon toen zelf met dame en 
toren een aanval opzetten op de koningsvleugel. Dit ging 
vanzelf uit. Ook bij Pieter Verhoef besliste de aftrekaanval 
de partij. Zo werd de dame voor een toren buitgemaakt. Niet 
veel later gaf zijn tegenstander nog een stuk weg en was het 
3-0. André de Groot sloot zijn aangevallen paard, na een 
redelijke opening, op in zijn eigen stelling. Na een afwikke-
ling kwam André in het voordeel. Zijn stukken waren vanaf 
dat moment ook veel beweeglijker en na een gedwongen 
afruil won onze man een toren. Dat was natuurlijk voldoende 
voor de winst. Fabian Engelhardt leverde als enige een punt 
in na een rommelige partij. In het eindspel kreeg zijn tegen-
stander 2 pionnen op de 7e rij waarmee de partij tot een be-
slissing kwam. Jos Aarntzen tenslotte, die ook even moest 
wennen aan de stukken die links en rechts van hem van het 
bord vlogen als ware het rapidschaak. Na een rustige ope-
ning won hij een pion in het centrum waardoor hij zijn eigen 
pionnen in het centrum kon laten opmarcheren. Dit leverde 
een vorkje op met stukwinst. De beslissing kwam nadat zijn 
tegenstandster een schaakje gaf met de dame en Jos dit kon 
opheffen met een toren. Dit leverde hem meteen mat of 

dameverlies op. Een soort giftig schaakje dus!! Met een 5-1 
overwinning verliet ASV-10 al halverwege de avond het 
Olympuscollege. 
Gedetailleerde uitslag De Toren-9-ASV-10: Lodewijk En-
trop (--)-André de Groot (1363) 0-1; Amber van den Broek 
(1087)-Jos Aarntzen (--) 0-1; Koen Bruning (--)-Jelle 
Noordhuis (1173) 0-1; Fabian Naber (918)-Pieter Verhoef 
(--) 0-1; Man Hiem Cheung (891)-Fabian Engelhardt 
(906) 1-0; Si Man Cheung (--)-Aly Asad Najak (--) 0-1. 
Eindstand 1-5. 
 
ASV-13 biedt goed verweer: Door op het laatste moment 
nog een 13e team in te schrijven biedt dit aan verschillende 
spelers de mogelijkheid om ook extern ervaring op te doen. 
Het enthousiasme waarmee dit gebeurd is groot en ,mooi om 
te zien. Voor tegenstander Doetinchem-3 gold in feite het-
zelfde maar had vorige week nog wel drie ervaren krachten 
aan de hoogste borden zitten. Dat ondervond Jan Zuidema in 
de opening al snel. Door het uitschakelen van een verdedi-
gend stuk verloor hij een paard en kwam met zijn dame in 
een penning te staan en was de stelling rijp om op te geven. 
Jelmer Visser kwam goed uit de opening en won een stuk. 
Zijn tegenstander wist echter van geen wijken terwijl er juist 
bij Jelmer wat foutjes inslopen. Zijn dame ging verloren en 
hij raakte ook nog een stuk kwijt. Philip Stibbe zorgde daar-
na voor de aansluiting. In de opening verliep het nog niet zo 
soepel toen hij een stuk verloor maar daarna pakte hij de 
partij goed op daarbij mede geholpen door zijn opponente. 
Op de koningsvleugel zocht Philip zijn kansen en wist daar 
zoveel dreiging te krijgen dat hij niet alleen het stuk terug-
won maar ook de partij naar zich toetrok. Rob van Maanen, 
die zijn eerste partij speelde dit seizoen, hield zijn tegenstan-
der lange tijd goed in bedwang. Stukverlies na een kleine 
combinatie leverde hem toch een nederlaag op. Ook Arif 
Dundar won na een wisselvallige partij van beide kanten. In 
de slotfase had Arif de beste kansen. Zijn tegenstander had 
veel tijd verbruikt en dit deed hem de das om. Bob Sanders 
tenslotte verspeelde in de slotfase knullig een stuk. Ook zijn 
tegenstander deed het daarna niet helemaal goed maar Bob 
kon niet profiteren. Doetinchem won zo verdiend met 4-2. In 
de volgende ronde komen de Achterhoekers weer naar Arn-
hem. Dan zijn de senioren van ASV-11 de tegenstander. 
Gedetailleerde uitslag ASV-13 - Doetinchem-3: Bob San-
ders (1314) - Wim Lenderink (1515) 0-1; Jan Zuidema 
(1517) - Gert-Jan Zonneveld (1530) 0-1; Rob van Maanen 
(--) - Henk Hamer (1554) 0-1; Arif Dundar (--) - Micha 
van Doren (1189) 1-0; Philip Stibbe (--) - Marije van den 
Hoff (1114) 1-0; Jelmer Visser (--)-Björn Theissen (--) 0-1. 
Eindstand 2-4. 
 
Den Haag: Afgelopen weekend werd het Haags Weekend-
toernooi gehouden dat werd georganiseerd door de Haagse 
schaakverenigingen Haeghe Ooievaar en Schaakcombinatie 
HTV. Een viertal ASV-er nam deel en zij kwamen tot de 
volgende sterk wisselende resultaten. Koen Maassen van den 
Brink speelde een sterk toernooi en was na de 5e ronde met 
3½ uit 5 zelfs in de subtop op een gedeelde 6e plaats te vin-
den. Helaas verloor hij in de slotronde van een 2000+ speler 
waardoor hij op 3½ punt bleef staan. Maar met een TPR van 
bijna 2000 leverde hem dit toernooi toch Elowinst op. Jo-
chem Woestenburg kwam zondag’s niet meer in actie. Hij 
had op dat moment 2 uit 4. Tony Hogerhorst had ook zijn 
weekend niet. Hij eindigde in de achterhoede met 1 uit 6. 
Oud-ASV-er Paul de Freytas scoorde in deze A-groep trou-
wens 3 uit 6. In de B-groep (Elo tot 1800) eindigde Marco 
Braam op een gedeelde 3e plaats met 4½ uit 6. Hij won 4 
partijen, verloor alleen de 2e ronde en nam een bye op de 
zaterdagavond! Hij eindigde daarmee op een half punt van 
een winnend tweetal. Een uitstekend resultaat dus! 
 
Uitslagen interne competitie 10e ronde (11 november 2010): 
Wilgenhof - Hendriks 1-0; R. Wille - P. Schoenmakers ½-½ 
Hogerhorst - Fassaert 1-0; Huizinga - Dekker 1-0; Verhoef - 
Au 1-0; Aarntzen - van Eck ½-½; Kooman - Hartogh Heijs 
½-½; U. Duman - van Eijk 0-1; Rijmer - Meijer ½-½; van 
Vlerken - Noordhuis 1-0; Vogels - Viets 0-1. 
Uitslagen ASV-Bekercompetitie 
Kelderman - Eder 0-1; Maassen van den Brink - Jurrius 1-0; 
Hoogland - Weijsenfeld 1-0; Homs - E. Wille 1-0 


