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49e jaargang no. 41      donderdag 9 december 2010 
Oploswedstrijd: Dit keer een tweezet van de Tsjech Mlynka 
uit 1966. Wit geeft mat in twee zetten. Oplossing: 1. Pa3. 

 
Nieuwe gezichten: In de 
afgelopen weken mochten 
we enkele nieuwkomers 
verwelkomen. Even op de 
rij af. Eerst kwam Kees 
Vogels een clubavond bij-
wonen. Hij was door Harm 
Steenhuis enthousiast ge-
maakt om bij de starter-
groep, de trainingsgroep op 
de maandagavond, te ko-
men en al vrij snel vond hij 
ook de weg naar ASV! 
Daarna keerde René de 

Goey terug bij ASV. Hij speelde eerder bij ons maar verkaste 
later naar De Toren. Omdat de maandagavond hem slecht 
uitkomt pakt hij het schaken weer bij ASV op. Afgelopen 
donderdag mochten we Daniëlle de Bos welkom heten. Zij is 
een beginnend schaker en wil het graag verder leren. Aan u de 
taak om er voor te zorgen dat zij en natuurlijk ook de anderen 
zich thuis voelen bij ASV en dat wij hen het schaken nog 
meer bijbrengen. Ik wens de nieuwkomers heel veel schaak-
plezier bij ASV. 
 
Externe competitie: Deze week is er weer een nieuwe ronde 
gestart van de externe competitie. Dus de komende EP’s 
zullen weer bomvol staan met verslagen van teamwedstrijden. 
Afgelopen maandag begon ASV-7 de competitieweek in 
Nijmegen met prima 5-3 zege tegen UVS-3. Diezelfde avond 
won ASV-6 met 2½-1½ voor de OSBO-cup tegen De Toren-
6. Inmiddels heeft ook ASV-9 in Putten gespeeld tegen 
PSV/DoDo-4 en kwam ASV-1 voor de KNSB-beker in actie 
tegen De Stukkenjagers in Tilburg. Deze EP was toen al 
afgerond zodat u hierover volgende week meer kunt lezen. De 
actualiteit nu eerst weer. Vanavond spelen er vier namelijk 
ASV-teams. ASV-5 gaat naar Beekbergen waar VDS moet 
worden bestreden. Beide teams wonnen de eerste 2 wedstrij-
den. De winnaar van vanavond blijft dus in de top meedraai-
en. Het wordt vanavond een gezellige drukte. Er spelen maar 
liefst 4 teams thuis t.w. ASV-3 – De Toren-2 voor de OSBO-
cup en voor de competitie ASV-8 – De Elster Toren-2, 
ASV-11 – Doetinchem-3 en ASV-12 – Zutphen-3. Voor 
deze laatste wedstrijd speelde Bert Sigmond maandag jl. al 
vooruit. Het werd een zwaar bevochten remise aan het 2e 
bord. De andere 5 spelers moeten het verschil nu gaan maken. 
Voor ASV-6 wordt 1 partij op verzoek van Bennekom-2 
vanavond vooruit gespeeld. De rest van deze wedstrijd speelt 
volgende week. Zaterdag spelen onze eerste vier teams weer 
een thuiswedstrijd in het Lorentz. ASV-1 dat de punten tot nu 
toe haalde tegen de huidige nummers 9 en 10 op de ranglijst 
krijgt het sterke Charlois Europoort  op bezoek dat momen-
teel gedeeld eerste staat. Dat is dus andere koek. Voor ons 
eerste een eerste echte testcase dus!! ASV-2 heeft het naar de 
KNSB gepromoveerde PSV-Dodo-1 als tegenstander. Dit 
team staat nog puntloos onderaan maar daarmee is het niet 
zomaar gewonnen. Maar als het tweede nog wat wil bereiken 
dan moet deze wedstrijd gewonnen worden! ASV-3 moet het 
opnemen tegen kampioenskandidaat Bennekom-1 dat eerder 
dit seizoen de punten liet liggen tegen ASV-4 en dat laat men 
natuurlijk niet nog een keer gebeuren. Het derde is dus ge-
waarschuwd, bovendien is dit een belangrijk duel in de pro-
motiestrijd. ASV-3 kan dus bij winst goede zaken doen. 
ASV-4 treft in de stadsderby De Toren-2. Het vierde heeft 
natuurlijk wat goed te maken na de nederlaag in de vorige 
ronde tegen Wageningen-3. Verder wordt zaterdag in het 
Lorentz het duel Velp-1 – Wageningen-3 gespeeld. Kortom 
voldoende redenen om zaterdag vanaf 13.00 uur te komen 
kijken!! De duels die de komende week dan nog verder op het 
programma staan zijn: ma. 13/12 De Toren-10 – ASV-13; do 

16/12 ASV-6 – Bennekom-2 en ASV-10 – De Cirkel-4. 
Voor de OSBO-cup speelt ASV-5 nog op 17/12 in Velp tegen 
Velp-1. Om u een beeld te geven van de stand van zaken in 
de competitie zijn in deze EP de uitslagen en standen uit de 
vorige ronde weergegeven. 
 
Uitslagen/stand KNSB/OSBO-promotieklasse na 3e ronde: 

 
KNSB 2e klasse C: De Pion-2 – ASV-1 3-5; Charlois Euro-
poort – Vianen/DVP 4½-3½; HWP Haarlem – DSC Delft-2 
4½-3½; Spijkenisse – Oegstgeest ’80 3½-4½; Kennemer 
Combinatie-1 – Messemaker 1847 6-2.  
KNSB 3e klasse C: Promotie – ASV-2 3½-4½; PSV/DoDo – 
Amersfoort-2 3½-4½; Wageningen-2 – Caïssa-3 2-6; Zeist – 
Zukertort Amstelveen-3 2½-5½; Oosten-Toren – PION 3-5. 
OSBO-Promotieklasse: ZSG – ASV-3 3-5; Bennekom – 
Velp 5-3; Wageningen-3 – ASV-4 4½-3½; De Toren-2 – 
SMB-2 4-4; De Toren-3 – Het Kasteel 3½-4½. 
 
ASV-6 bekert verder : ASV-6 heeft na een enerverende wed-
strijd de tweede ronde van de OSBO-cup bereikt. Na geglib-
ber over een spiegelgladde weg en dito entree bij De Steenen 
Camer werd het een echte bekerwedstrijd tegen De Toren-6. 
Captain Theo van Amerongen kwam rond 22.00 uur binnen 
en zag op dat moment vier onduidelijke stellingen. Marco 
Braam moest een aanval op zijn koningsstelling keepen, Hed-
ser Dijkstra was een pion in de opening kwijtgeraakt en had 
daar nauwelijks compensatie voor. Bij Jacques Boonstra en 
Robert Naasz stond het gelijk. Marco kreeg de mogelijkheid 
om voor twee torens de dame plus loper te veroveren. Zijn 
tegenstander ging daar ten koste van een vol stuk niet op in. 
Daarna was het voor Marco eenvoudig: 1-0. Inmiddels won 
Jacques een loper en stond gewonnen. Hedser probeerde via 
een kwaliteitsoffer de vijandige koning in het centrum te 
houden, maar zijn aanval stelde te weinig voor en hij verloor 
geruisloos: 1-1. Robert bood remise aan in een gelijke stel-
ling, wat na nog een aantal zetten werd aangenomen 1½-1½. 
Alles hing nu af van de partij van Jacques. Hij had nog 5 
minuten en zijn tegenstander 35, maar hij speelde wel met een 
stuk meer. Hij bleef rustig en geconcentreerd en had op het 
eind nog 1 minuut over, toen zijn tegenstander zich overgaf  
waarmee de 2½–1½ overwinning voor ASV-6 een feit werd.  
    Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag De Toren-6 – ASV-6: Ron Brachten 
(1660) -Robert Naasz (wit) (1727) ½-½; Stefan Antonijevic 
(1576) - Jacques Boonstra (1743) 0-1; Carlos Preuter (-) - 
Hedser Dijkstra (1729) 1-0; Erik Roelofs (1511) - Marco 
Braam (1682) 0-1. Eindstand 1½-2½. 
 
ASV-7 levert een formidabele prestatie: Met drie invallers 
moest ASV-7 aantreden tegen UVS-3, één van de koplopers. 
Wat schetste mijn verbazing dat na 1½ uur spelen deze inval-
lers 2½ punt scoorden! Dat zag er veelbelovend uit. Horst 
Eder zag zijn remisevoorstel na 12 zetten gehonoreerd. Hij 

KNSB 2e klasse C:   KNSB 3e klasse C: 
1 Kennemer Comb.-1 6  18½ 1 Zukertort A’veen-3 6  17 
2 Charlois Europoort 6  15 2 Caïssa-3 6  16 
3 HWP Haarlem 6  14½ 3 PION Groesbeek 6  16 
4 Vianen/DVP 4  14½ 4 ASV-2 4  15 
5 ASV-1 4  14½ 5 Promotie 4  13 
6 Oegstgeest ‘80 2  11 6 Zeist 2  10 
7 Spijkenisse 1    9½ 7 Amersfoort-2 2    8½ 
8 Messemaker 1847 1    8½ 8 Oosten-Toren 0    9 
9 DSC Delft-2 0    7½  9 Wageningen-2 0    8 
10 De Pion-2 0    6½ 10 PSV/DoDo 0    7½ 

OSBO-Promotieklasse: 
1 Het Kasteel 6  14 6 SMB-2 3  11½ 
2 ASV-4 4  15 7 ZSG 2  10½ 
3 Bennekom 4  14½ 8 Wageningen-3 2    9½ 
4 De Toren-3 4  13 9 De Toren-2 1  11 
5 ASV-3 4  12 10 Velp 0    9 



stond wat actiever en dat vond zijn tegenstander ook. Frans 
Veerman won een centrumpion en even later nog een toren en 
dus de partij. Ton van Eck debuteerde voor het eerst in de 2e 
klasse. Daar heeft hij veel plezier van beleefd. Ton nam na 
een lastige opening het initiatief en drong de vijandelijke 
stelling binnen. Dit mondde na 23 zetten uit in een niet meer 
te keren mataanval. Ton heeft de partij in Fritz ingegeven en 
kreeg ook een pluim van Fritz. Theo Koeweiden kwam goed 
uit de opening en won een pion maar verloor die even later 
weer met ook nog een kwaliteit. Met een vork verloor Theo 
ook nog een toren. Kortom: Theo lette even niet op. Op dat 
moment leerde een rondje om de borden dat de eindstand best 
wel eens 4-4 zou kunnen worden. Tijs van Dijk had de zwaar-
ste tegenstander. Toch had hij een comfortabele stand op het 
bord gekregen. Met een actieve loper tegen een loper die de 
kracht van een pion had schaakt het heerlijk. Tijs schnabbelde 
twee pionnen bij elkaar wat genoeg was voor de winst. Pluim 
Tijs!! Jan Groen kreeg een gelijke stand, maar zette niet actief 
door en verloor een stuk doordat hij zijn koning naar een 
onjuist veld bracht. Ook Henk Kuiphof leverde een geweldige 
prestatie door remise te spelen tegen een speler met 250 ELO 
meer. Henk: “Dat was in de partij niet te merken. Lang stond 
hij mogelijk een tikkeltje beter totdat ik mijn verdedigende 
loper actief kon laten worden. Daarna stond ik in feite ge-
wonnen. Ik ruilde de dames en dacht toen simpel te winnen. 
Toen heb ik het laten liggen, want hij kreeg een vrijpion op de 
damevleugel, die niet mocht promoveren. De zwarte koning 
kon rustig op de koningsvleugel blijven om zo mijn h-pion 
geen kans te geven. Uiteindelijk ben ik wel tevreden”, aldus 
Henk na afloop. Jan Vermeer was goed uit de opening geko-
men en zette een koningsaanval op. Deze werd onderbroken 
omdat er verdedigd moest worden. Die verdediging mislukte 
en er bleef slechts een schijnaanval op de vijandelijke ko-
ningsstelling over. De Nijmegenaar reageerde verkeerd op die 
aanval en het resultaat was dat zijn aanval weg was en hij een 
kwaliteit verloor. Jan deed daarna op zijn beurt een zwakke 
zet wat een stuk kostte. Maar remise kon hij waarschijnlijk 
wel forceren. Maar zijn tegenstander reageerde wederom 
verkeerd, waarop mat volgde. Door deze onverwachte team-
zege is ASV-7 geen degradatiekandidaat voor dit seizoen. Dat 
speelt de volgende rondes wat makkelijker. Jan Vermeer  
Gedetailleerde uitslag UVS-3 – ASV-7: Mathijs Broeren 
(1684) -Jan Vermeer (1701) 0-1; Philippe Friesen 1700 - 
Jan Groen (1713) 1-0; Justin Sewalt (1866) – Henk Kuiphof 
(1633) ½-½; Klaus Wüstefeld (1881) - Tijs van Dijk (1693) 
0-1; Marcel Verstappen (1753) - Ton van Eck (1551) 0-1; 
Elwin Berlijn (--) - Theo Koeweiden (1607) 1-0; Frans Nij-
enhuis (1595) - Frans Veerman (1630) 0-1; Frans van den 
Hooven (1661)-Horst Eder (1501) ½-½. Eindstand 3-5. 

 
NK-snelschaken voor clubteams: Van het schaakspel wordt 
gezegd dat het leven te kort is om het te begrijpen. Maar dat 
is een fout van het leven, niet van het schaakspel". Het is één 
van de fraaie teksten op de toernooisite van het NK snelscha-
ken voor clubteams dat afgelopen zaterdag door de plaatselij-
ke vereniging HMC in Den Bosch werd georganiseerd waar-
van u er in dit verslagje meer van aantreft. Gespeeld werd in 
de voormalige koekjesfabriek van Verkade, tegenwoordig een 
centrum voor toneel,dans en filmkunst en nu, evenals vorig 
jaar overigens, ook weer voor schakers. Ook in deze zult u 
zich ongetwijfeld herkennen. "Schaken is een sprookje van 
1001 blunders" Het ASV-team bestond uit Eelco de Vries, 
Remco de Leeuw, Wouter van Rijn en Peter Boel. Wellicht 
met in het achterhoofd de uitspraak: "Het is altijd beter om de 
stukken van de tegenstander te offeren" begon men aan het 
toernooi. Er werden 13 ronden gespeeld van 7 minuten per 
partij. ASV-1 speelde een prima toernooi en eindigde uitein-
delijk in deze uit 20 teams bestaande A-groep op een 11e 
plaats met 11 matchpunten en 23½ bordpunten. Deze werden 
als volgt gescoord. Eelco scoorde aan het sterke 1e bord op 
prima wijze 5 punten. Remco volgde aan bord 2 met slechts 
3½ punt. Hij had naar eigen zeggen een offday, speelde slor-
dig en ongeconcentreerd waarmee het resultaat wordt ver-
klaard. Wouter en Peter pakten aan de laatste 2 borden beiden 
7½ uit 13. Eelco, Wouter en Peter boekten daarmee zelfs een 
TPR van ruim boven de 2200 en dat mag er zijn!! "Mijn te-
genstander deed ook goede zetten. Soms vergeet ik daar reke-
ning mee te houden." Daar zal zeker aan zijn gedacht als er 
een partij verloren was gegaan. Het overkomt ons immers 
allemaal. ASV-1 trof in de laatste 2 ronden de nummers 1 en 
2 op de ranglijst t.w. winnaar HMC-1 (met o.a. GM Erik van 
den Doel die 13 uit 13 scoorde) en Homburg Apeldoorn-1. 
Peter Boel vond het juist niet jammer dat ze in de 2 slotron-
den tegen de toppers mochten. “Wij gingen toch niet voor een 
prijs maar hebben wel alle topploegen gehad, dat is veel leu-
ker dan tegen die zwakkere ploegen spelen, aldus Peter. Te-
gen Homburg heb ik de winst weggegeven tegen Armen Ha-
chijan, tegen HMC waren we volgens mij dicht bij 2-2, Rem-

co ging in gewonnen stelling door zijn vlag tegen Twan Burg 
maar had eerder kunnen winnen en Eelco schijnt heel goed 
gestaan te hebben tegen Erik v.d. Doel, zo vervolgde Peter in 
zijn terugblik. Verder wonnen we van En Passant, de sterke 
schaakclub uit Spakenburg-Bunschoten (Eelco-Manuel Bos-
boom 1-0) en van BSG (Bussum), verder gelijkgespeeld tegen 
LSG (weliswaar zonder Jan Willem de Jong, maar toch) en 
tegen een aantal andere sterke ploegen 2-2 gespeeld (o.a. Paul 
Keres-1) of nipt met 2½-1½ verloren, bv. ESGOO, Stukken-
jagers-1. De beide wedstrijden tegen de top-2 gingen met 4-0 
verloren. "Winnen is niet alles... maar verliezen is niets". U 
zult het begrijpen! Aan het eind van het toernooi restte voor 
sommige deelnemers slechts de gedachte aan deze uitspraak 
"Een schaakpartij is verdeeld in drie fases. De eerste, als je 
hoopt dat je in het voordeel komt. De tweede, als je denkt dat 
je in het voordeel bent .... en de derde, als je weet dat je gaat 
verliezen!". Het was een gezellige dag geweest en ongetwij-
feld is men volgend jaar weer van de partij. "Een goede 
schaakspeler heeft altijd geluk” mijmerde men op de terug-
reis terwijl de sneeuw neerdwarrelde.  
 
Uitslagen en standen na 2e ronde OSBO 1e t/m 4e klasse: 

 
OSBO 1e klasse B: VSG – De Schaakmaat 6½-1½; Denk en 
Zet – Schaakstad-4 4½-3½; ZSG-2 – VDS 2-6; ASV-5 - 
WDC 4½-3½. 
OSBO 2e klasse B: PSV/DoDo-2 - Veenendaal-2 5-3; De 
Toren-6 – ASV-6 2-6; Bennekom-2 – Ede-2 6-2; Veenendaal-
3 – Pallas-2 2-6. 
OSBO 2e klasse D: Het Kasteel-3 – Variant 3-5; De Toren-4j 
– Mook 3½-4½; PION-3-UVS-3 3-5; ASV-7-SMB-4 5½-2½. 
OSBO 3e klasse H: SMB-5 – Schaakstad-6 4-2; De Toren-7 
– ASV-8 1½-4½; De Elster Toren-2 – UVS-5 4-2; OPC – 
Wageningen-6 4-2.  
OSBO 4e klasse C: De Toren-11 - ASV-12 1-5; Voorst-4j – 
De Schaakmaat-4j 1-5; Schaakstad-7 – PSV-DoDo-4 3½-2½; 
ASV-9 - Zutphen-3 4½-1½. 
OSBO 4e klasse D: Theothorne-2 -ASV-11 3½-2½; Wisch – 
De Sleutelzet 2-4; Voorst-5 – De Toren-10 1½-4½; ASV-13 – 
Doetinchem-3 2-4. 
OSBO 4e klasse E: De Toren-9j – ASV-10 1-5; De Cirkel-4 – 
Tornado-2 2-4; Dodewaard-2 -Veenendaal-4 ½-5½. Benne-
kom-4 was vrij. 
 
Uitslagen interne competitie 12e ronde (2 december 2010): 
van Rijn – F. Schleipfenbauer 1-0; Knuiman – Woestenburg 
1-0; Gerlich – Hogerhorst 1-0; E. Wille – Maassen van den 
Brink 0-1; Weijsenfeld – van Belle 1-0; van Alfen – Vermeer 
1-0; Groen – R. Wille 1-0; van Buren – Amani 1-0; Eder – 
Kooman 1-0; Meijer – van Maanen 1-0; Hartogh Heijs – 
Dundar 0-1; van Foreest–Diekema 1-0; Visser–de Goey 0-1; 
Wim Peters – de Bos 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Plomp – Hendriks 1-0; van 
Tol – Taal 1-0; Braam–de Kok 1-0; Dijkstra–Huizinga ½-½; 
van Rijn – Verhoef ½-½. 

OSBO 1e klasse B:   OSBO 2e klasse B: 
1 VSG 4  11½ 1 Pallas-2 4  12½ 
2 VDS 4  11 2 PSV/DoDo-2 4  10 
3 ASV-5 4    9 3 Veenendaal-2 2    9½ 
4 WDC 2    8  4 ASV-6 2    9 
5 Denk en Zet 2    7½ 5 Bennekom-2 2    7½ 
6 Schaakstad-4 0    6½ 6 Ede-2 2    6½ 
7 ZSG-2 0    5½ 7 De Toren-6 0    5½ 
8 De Schaakmaat 0    5 8 Veenendaal-3 0    3½ 
OSBO-2e klasse D:  OSBO 3e klasse H: 
1 Mook 4  11½ 1 OPC 4    8 
2 Variant 4  10½ 2 De Elster Toren-2 4    7½ 
3 UVS-3 4    9½ 3 SMB-5 4    7½ 
4 ASV-7 2    8 4 ASV-8 2    7 
5 SMB-4 2    7 5 De Toren-7 2    6½ 
6 De Toren-4j 0    7 6 Wageningen-6 0    4½ 
7 PION-3 0    6½ 7 Schaakstad-6 0    4 
8 Het Kasteel-3 0    4 8 UVS-5 0    3 
OSBO 4e klasse C:  OSBO 4e klasse D: 
1 ASV-12 4  10½ 1 De Sleutelzet 4    8½ 
2 De Schaakmaat-4j 4  10 2 De Toren-10 3    7½ 
3 PSV/DoDo-4 2    6½ 3 Doetinchem-3 3    7 
4 Zutphen-3 2    6 4 Theothorne-2 2    5 
5 ASV-9 2    5 5 ASV-11 1    5½ 
6 Schaakstad-7 2    5 6 ASV-13 1    5 
7 Voorst-4j 0    3 7 Wisch 1    5 
8 De Toren-11 0    2 8 Voorst-5 1    4½ 

OSBO 4e klasse E: 
1 Veenendaal-4 4  10½ 5 Bennekom-4 * 1    3 
2 ASV-10 3    8 6 De Cirkel-4 0    3 
3 Tornado-2 3    7 7 Dodewaard-2 * 0    ½ 
4 De Toren 9j 1    4 * wedstrijd minder gespeeld 


