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Oploswedstrijd: Een oude bekende. Maar zolang niet ieder-
een weet hoe de oplossing gaat, moet er aan de schaakop-

voeding gewerkt worden. 
Wit speelt en houdt remi-
se. Een studie van de 
Feijter uit 1939. Oplos-
sing: 1. Kb7, a5 2. Kc7, 
Kc5 3. Kd7, Kd5 4. Ke7, 
Ke4 5. Ke6, Kxf4. Hier 
gaat het om. 5. Kd6? redt 
het niet, want dan is zwart 
niet verplicht de pion te 
slaan. Na 6. Kxf4 volgt 
…Kd5 en de witte koning 
komt in het kwadraat. 
 
Hans Böhm: De door 

ASV en De Toren georganiseerde boekpresentatie, afgelopen 
vrijdagavond in het Olympuscollege, was zonder meer zeer 
geslaagd. In een ontspannen sfeer waarin gelachen werd en 
ruimte was om vragen te stellen presenteerde IM Hans 
Böhm zijn en IM Yochanan Afek’s gloednieuwe boek ‘De 
Toren, steunpilaar van het schaakspel. Böhm deed dat 
natuurlijk zoals we hem kennen met de nodige humor. Naast 
een verhaal over de historie van de toren waarbij hij ook nog 
even in ging op het eerste boek in deze serie over de pion liet 
hij op het demonstratiebord ook enkele fraaie praktijkvoor-
beelden zien waarover de deelnemers zich konden buigen. 
Na enig denken en wat hulp werd de oplossing vaak wel 
gevonden. Het enthousiasme van de aanwezige mensen 
maakte het extra leuk om dergelijke dingen te organiseren. 
Dus zeker iets om nog eens te doen! Na afloop signeerde 
Hans Böhm zijn boek voor de vele liefhebbers. Het boek 
vond hierbij gretig aftrek. Er waren zo’n 40 belangstellenden 
waarvan een aantal na afloop elkaar in een paar groepjes 
bestreden in het snelschaken waarvoor ook nog enkele kleine 
prijsjes beschikbaar waren gesteld. Al met al was het weer 
een mooie schaakactiviteit!! 
 
Externe competitie: Zo, na de 3e ronde van onze eerste 4 
teams op zaterdag is het nu weer de beurt aan de avondcom-
petitie. Vanavond spelen hiervoor de eerste ASV-teams. 
ASV-5 speelt uit bij Elster Toren-1. Een sterke tegenstan-
der dus het zal zeker een moeilijke klus worden. Als het 
vijfde echter wil aanhaken bij de top moet er gewonnen 
worden! ASV-6 ontvangt UVS-4 uit Nijmegen. Voor het 
zesde wordt het tijd dat er gewonnen wordt na nederlagen in 
de eerste 2 ronden! Ook ASV-9 speelt vanavond uit. Zij 
spelen tegen Wageningen-6. Winst zou ASV-9 een eind van 
de onderste plaats afhelpen. De tweede thuiswedstrijd van-
avond betreft ASV-10 tegen Pallas-4 uit Deventer. Wie weet 
zijn er kansen op een goed resultaat. Dan hebben we de 
eerste 4 wedstrijden in deze eerste speelweek gehad. De 
andere teams spelen volgende week. Dat begint al meteen 
a.s. maandag als ASV-7 uit tegen De Toren-5 speelt. Be-
langrijk om van de hatelijke 0 af te komen. Volgende week 
donderdag zijn er dan nog twee thuiswedstrijden. Koploper 
ASV-8 is gastheer van Dodewaard, terwijl in de onderste 
regionen onze senioren van ASV-12 dan Voorst-4 ontvan-
gen. Een dag later, vrijdagavond 16 december, wordt er in 
ons clubgebouw het onderlinge duel tussen ASV-11j – ASV-
13 gespeeld. Een mooie testcase voor onze jeugd. Diezelfde 
avond wordt er voor de OSBO-cup gespeeld. ASV-5 ont-
vangt daarbij de jeugd van De Toren-3. Tot zover deze 
vooruitblik. Nu eerst de uitslagen en standen na de 2e ronde 
dan weet u precies hoe onze teams er voor staan.  
 

Uitslagen/standen 2e ronde OSBO-competitie 1e-4e klasse: 
1e klasse B: SMB-2-Veenendaal-2 2-6; Het Kasteel-2-
Rokade 3½-4½; De Cirkel-De Elster Toren-1 ½-7½; ASV-5- 
Edese SV 5-3.  
2e klasse D: Het Kasteel-3–ASV-6 5-3; OPC–Rhenen 6-2; 
Mook–Wageningen-4 6-2; Bennekom-2–UVS-4 5-3.  
2e klasse B: VDS-2–Theothorne 3½-4½; Voorst-2–Pallas-3 
2-6; Zutphen–De Toren-5 7½-½; ASV-7–Twello 3½-4½. 
3e klasse D: Tornado – Bennekom-3 2-4; Wageningen-5 – 
ASV-8 3-3; Dodewaard – De Cirkel-3 2½-3½; Veenendaal-3 
– De Schaakmaat-4 3½-2½.  
3e klasse H: SMB-4 – Het Kasteel-4 2½-3½; De Toren-7 – 
PION-4 4-2; De Cirkel-2 – Wageningen-6 5½-½; ASV-9 – 
Veenendaal-4 3-3. 
3e klasse C: WDC-2 – Ons Genoegen-2 4½-1½; De Toren-6 
– ASV-10 2½-3½; Pallas-4 – Schaakstad-5 1-5; Velp-2 – De 
Schaakmaat-2 2½-3½. 
4e klasse B: ASV-13 – PION-5 2½-3½; Tornado-2 – SMB-5 
2-4; De Toren-9 – ASV-11j 3½-2½.  
4e klasse C: Zevenaar-3 – Groenlo 4-2; Wisch–ASV-12 3-3; 
Voorst-4–De Toren-10 2½-3½; Theothorne-2–De Schaak-
maat-5 1½-4½. 

 
Toernooien: In de afgelopen weken stonden de vele team-
verslagen voorop. Deze “tussenweek” is dus een mooie 
gelegenheid om u bij te praten over de toernooiresultaten. 
 
Den Haag: Wat in deze toernooirubriek zeker niet mag ont-
breken was het goede resultaat van onze clubgenoten Koen 
Maassen van den Brink en Marco Braam bij het weekend-
toernooi  in Den Haag dat van 18 t/m 20 november jl. werd 
gesspeeld. In een eerdere EP heb ik dit al even kort aange-
haald. Bijzonder knap was de gedegen winst van Marco in 
de B-groep met 5½ uit 6. Hij won zijn 5 gespeelde partijen, 
het resterende halfje kwam via een bye. De TPR van 2370 
spreekt boekdelen en staat dus garant voor een fikse Elo-

OSBO 1e klasse B:    OSBO 2e klasse D: 
1 Veenendaal-2 4  10½ 1 Mook 4  12 
2 De Elster Toren-1 2  11  2 Bennekom-2 4  11 
3 ASV-5 2  8½  3 Het Kasteel-3 4  9½ 
4 Rokade 2  8  4 OPC 2  9 
5 Het Kasteel-2 2  8  5 Wageningen-4 2  7 
6 SMB-2 2  6½  6 Rhenen 0  5½ 
7 De Cirkel 2  5  7 ASV-6 0  5 
8 Edese SV 0  6½  8 UVS-4 0  5 
OSBO-2e klasse B:   OSBO 3e klasse D: 
1 Zutphen 4  14½ 1 ASV-8 3  7½ 
2 Theothorne-1 4  9½ 2 Bennekom-3 3  7 
3 Pallas-3 3  10 3 De Cirkel-3 3  6½ 
4 Twello 2  5½ 4 Veenendaal-3 3  6½ 
5 De Toren-5 2  5 5 Dodewaard 2  6 
6 VDS-2 1  7½ 6 Wageningen-5 2  6 
7 ASV-7 0  6½ 7 De Schaakmaat-4 0  5 
8 Voorst-2 0  5½ 8 Tornado 0  3½ 
OSBO 3e klasse H:   OSBO 3e  klasse C: 
1 De Cirkel-2 4  10½ 1 WDC-2 4  9½ 
2 De Toren-7 4  9 2 Schaakstad-5 4  8½ 
3 Het Kasteel-4 4  8 3 De Schaakmaat-2 3  6½ 
4 SMB-4 2  6 4 Velp-2 2  6½ 
5 ASV-9 1  4½ 5 ASV-10 2  4½ 
6 Veenendaal-4 1  4 6 Pallas-4 1  4 
7 PION-4 0  4½   7 De Toren-6 0  5 
8 Wageningen-6 0  1½ 8 Ons Genoegen-2 0  3½ 
OSBO 4e klasse B:   OSBO 4e klasse C: 
1 PION-5 4  7 1 Zevenaar-3 4  9 
2 ASV-13 2  7 2 De Schaakmaat-5 4  8½ 
3 De Toren-9 2  6 3 Wisch 3  7 
4 SMB-5 2  5½ 4 De Toren-10 2  5½ 
5 UVS-5 2  4* 5 Groenlo 1  5 
6 ASV-11j 0  4½ 6 Theothorne-2 1  4½ 
7 Tornado-2 0  2* 7 ASV-12 1  4 
*wedstrijd minder gespeeld 8 Voorst-4 0  4½ 



winst. Marco werd een ronde voor het einde nog gevolgd 
door een grote groep kanshebbers, maar die kwamen er niet 
aan te pas. Eén van hen werd in de slotronde volkomen on-
der de voet gelopen door onze ASV-er die daarmee een dik 
verdiend succes boekte. Ook Koen Maassen van den Brink 
was prima op dreef. Hij scoorde 4 uit 6 (waaronder een bye 
in de 4e ronde) en had daarmee een TPR van 2175. Goede 
remises tegen Elo-sterkeren en winst in de slotronde brach-
ten hem in de eindrangschikking op een gedeelde 7e plaats!! 
 
Bennekom: Het jaarlijkse rapidtoernooi in Bennekom op 19 
november was weer sterk bezet. Onder de maar liefst 85 
deelnemers (18 meer dan in 2010) waren de grootmeesters 
Erik van den Doel en Andrey Orlov (winnaar in 2009). Ver-
der was de kersverse IM Sander van Eijk present, alsmede de 
in Apeldoorn wonende IM Alexander Kabatianski. Ook 
waren er 8 ASV-ers onder de deeelnemers. In groep A deden 
Désiré Fassaert en Ruud Wille het goed met 3½ uit 7. Ruud 
verloor in de openingsronde van de sterke Stefan Bekker. In 
het toreneindspel miste hij remise. In de 2e ronde won Ruud 
met het nodige geluk in de slotfase van Barth Plomp die ook 
de 1e partij al had verloren. Voor Barth was dit resultaat een 
teken dat het niet zou lukken die dag. Voor Ruud was het 
juist de ommekeer. Hij won ook de 3e en 4e ronde en stond 
met 3 uit 4 opeens op een half punt van 4 koplopers. In de 5e 
ronde volgde Sander van Eijk. Het werd een spannende 
partij waarin Ruud de aanval koos op de lange rokade van 
Sander. Hij kreeg kansen maar wist het niet af te maken. 
Sander wist steeds weer een verdediging te vinden. In de 
slotfase werd door Ruud ook nog eeuwig schaak overzien 
waarna hij in de tegenaanval werd gevloerd. Na een remise 
in de voorlaatste ronde volgde nog een nederlaag tegen Hof-
stra (Bennekom). Ook daar werd in de slotfase een zekere 
remise weggegeven. Désiré Fassaert moest even op gang 
komen. Hij verloor de eerste 2 partijen maar vond daarna de 
weg naar boven met 3 winstpartijen en een remise. De slot-
ronde ging vrij kansloos verloren. Zo was dus ook voor hem 
3½ uit 7 als eindresultaat. Zoals gezegd bij Barth lukte niets. 
Pas bij 0 uit 5 (en dat soort resultaten zijn we van hem zeker 
niet gewend) werd er door Barth in de laatste 2 partijen 1½ 
punt gescoord. De A-groep werd gewonnen door Erik van 
den Doel met 6 uit 7 voor Orlov en Kabatianski met 5½ 
punt. In groep B konden de ASV-ers niet om de bovenste 
plaatsen meedoen. Ons dubbellid Robbie Gerhardus kwam 
uiteindelijk heel regelmatig tot 3½ uit 7 terwijl Ruud Ver-
hoef met 2 uit 3 een behoorlijke basis zette maar na de pauze 
werd hier nog maar 1 punt aan toegevoegd. 3 uit 7 was zijn 
eindscore. In de C-groep eindigde Henk Kuiphof met 4½ uit 
7 in de subtop. Zijn gedeelde 5e plaats was net niet genoeg 
om in de prijzen te vallen. Maar toch was het een goed toer-
nooi voor hem. Naast een remise waren er 4 winstpartijen. In 
1 daarvan werd gewonnen van clubgenoot Hans Derendorp. 
Lang gingen beiden gelijk op maar na de 5e ronde was het 
over bij Hans en verloor hij de laatste 2 partijen terwijl Henk 
nog 1½ punt aan zijn totaal toevoegde. Hans eindigde op 3 
punten een score die ook door Ko Kooman werd bereikt. Het 
was weer een gezellig en goed georganiseerd toernooi! 
 
OSBO-kamp: Afgelopen zaterdag konden de deelnemers aan 
de persoonlijke OSBO-kampioenschappen weer aan de bak. 
Voor de deelnemers in de Hoofdklasse was het de eerste 
speeldag. Guust Homs, op Elo als 2e geplaatst, kende een 
goede start door beide partijen te winnen. Martin Weijsen-
feld kreeg dezelfde tegenstanders als Guust natuurlijk in 
andere volgorde. Martin ging in de 1e ronde met zwart kans-
loos ten onder tegen de Apeldoornse jeugdspeler Thomas 
Beerdsen (2075) doordat Martin de opening onnauwkeurig 
behandelde. Om te voorkomen dat hij er langzaam af werd 
geschoven koos Martin voor een paardoffer tegen 2 cen-
trumpionnen. Thomas bood nog een pion aan, maar dit bleek 
een giftige te zijn. Met fraai stukkenspel wist Thomas de 
koningsaanval winnend af te sluiten. Met wit tegen Roel de 
Jong in de 2e ronde ging het al beter. Martin kwam goed uit 
de opening en kon via een schijnoffer op f7 een pion winnen. 
Hij miste nog wel een combinatie waarbij hij kon promove-
ren met damebehoud. In plaats daarvan won hij een kwali-
teit, maar Roel bleef een gevaarlijk vrijpion houden. Daar-
door belandden zij uiteindelijk in een remiseachtig eindspel 
(beiden koning + 2 pionnen). Zijn tegenstander overzag een 
doorbraak waardoor Martin alsnog kon winnen. Ook Tony 
startte met een winst- en een verliespartij. Overtuigend werd 
gewonnen van Caspar Hermeling (2045). Verloren werd van 

Folke van Dorp (2082). Ook in die partij pakte Tony voort-
varend het initiatief. Toen hij met een paard in de knoei 
kwam waren de rollen opeens omgedraaid. In de 1e klasse 
was koploper Désiré Fassaert verhinderd. Hij moest namens 
de OSBO naar de KNSB-bondsraadsvergadering. Twee byes 
dus voor hem en daarmee een score van 3 uit 4. Nico 
Schoenmakers speelde vrijdagavond op uitnodiging van 
jeugdspeler Geert Stradmeijer mee in het pepernotentoernooi 
van SV De Toren. Tussen de partijtjes door volgde Nico de 
lezing van Hans Böhm over diens nieuwe boek "De Toren". 
Of het nu door de pepernoten kwam of door de lezing van 
Böhm, maar Nico speelde op zaterdag tijdens het PK twee 
toreneindspelen. 's Ochtends buitte hij zijn tijdsvoordeel uit 
door een remisestaand toreneindspel naar winst te voeren. 's 
Middags moest Nico na lange en noeste arbeid in een toren-
eindspel met een pionnetje meer uiteindelijk in remise berus-
ten. Nico heeft 2½ uit 4. Doordat Theo Koeweiden vorige 
keer 2 keer had verloren kreeg hij door het oneven aantal 
spelers een punt zonder hiervoor te spelen. Zo had hij een 
rustige start en kon hij ’s-middags aanschuiven voor de 4e 
ronde die hij in winst omzette. Theo heeft daarmee 2 uit 4. In 
de 2e klasse bleef Frans Veerman op 50%. Van 1 uit 2 kwam 
hij nu op 2 uit 4. In de 3e ronde hadden de stukken van zijn 
opponent schijnbaar last van daglicht want telkens als er een 
stuk van het bord ging deed zijn tegenstander ze weer in 't 
doosje. Frans was natuurlijk niet te beroerd om hem daarbij 
een handje te helpen tot er voor zijn opponent geen houden 
meer aan was. In de 4e ronde was Frans degene die de stuk-
ken in 't doosje kon doen in een aanvalspartij waarin hij alle 
hoeken van het bord zag. Ko Kooman speelde zaterdag maar 
1 partij omdat hij s middags alle (klein)kinderen voor Sin-
terklaas thuis ontving. Waarschijnlijk mede daardoor was hij 
in een gulle bui en was zo geconcentreerd op jacht naar een 
centrumpion dat hij een eenvoudige schaakzet niet zag en 
een loper zonder enige compensatie kwijt was. Toch vocht 
hij nog even door en veroverde daarbij een pion terug maar 
de druk was daarna niet meer te houden en moest Ko opge-
ven. Door de bye kwam hij nu op 2½ uit 4 en hij ziet de 
komende partijen met vertrouwen tegemoet. In de 2e ronde 
van de Veteranengroep was er een makkelijke overwinning 
voor Siert Huizinga. Vanuit de opening kwam zijn tegen-
stander met “de rug tegen de muur” te staan. Siert kreeg alle 
tijd om een aanval voor te bereiden waarna hij zowel links- 
als rechtsom als door het midden kon toeslaan. Zwart kreeg 
geen enkel tegenspel en verloor eenvoudig. Daarmee kwam 
Siert op 1 uit 2 in deze groep. Dat gold ook voor Paul Tulfer. 
Hij had zijn inhaalpartij uit de 1e ronde gewonnen van Ben 
Zee van De Cirkel, die zich taai verdedigde maar uiteindelijk 
bezweek onder de aanhoudende dreigingen. In de 2e ronde 
verloor Paul echter met zwart toen hij in een duidelijk betere 
stelling in opkomende tijdnood koos voor een verkeerde 
afwikkeling. Op 4 februari is de volgende speeldag in deze 
kampioenschappen. 
 
Rosmalen: Afgelopen zaterdag organiseerde de schaakvere-
niging HMC Den Bosch het 3e NK snelschaken voor club-
teams. In de afgelopen jaren nam ASV-1 vaak aan dit toer-
nooi deel maar dit keer lukte het niet om een viertal bij el-
kaar te krijgen. Toch was ASV in de persoon van Xadya van 
Bruxvoort bij dit toernooi vertegenwoordigd. Ze had zich 
aangesloten bij een meisjesteam van De Toren. Er werd 
gespeeld in één grote groep met daarbinnen 3 categorieën: 
een A-, een B- en een C-groep. Het team van De Toren was 
ingedeeld in de C-groep met een gemiddelde Elo tot 1800. 
Te midden van allerlei titelhouders en andere subtoppers was 
er voor Xadya dus sterke tegenstand maar ze weerde zich 
goed. Met 3½ punt behaalde ze een 25%-score. Volgend jaar 
moet er zeker weer een ASV-team deelnemen!! 
 
Uitslagen interne competitie 12e ronde (1 december 2011): 
Homs – Hoogland ½-½; E. Wille – Weijsenfeld 0-1; Huberts 
– R. Wille 0-1; Verhoef – van Alfen 0-1; Kuiphof – Groen 
0-1; Bentvelzen – van Belle 1-0; Aarntzen – Veerman 0-1; 
Tiecken – van Bruxvoort 1-0; Kooman – Derendorp 0-1; van 
Deursen – B. Sanders 0-1; de Groot – Meijer 0-1; Rijmer – 
Verhoef 0-1; Zuidema – Hageman ½-½; Hartogh Heijs – 
Stibbe 1-0; van Vlerken – J. Sanders 0-1; Kees van Keulen-
Visser 1-0; Koen van Keulen-de Goey 1-0; Peters-Viets 0-1.  
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van Amerongen – Knui-
man 0-1; Boel – Hogerhorst 1-0; Marks – Taal 0-1; de Kok – 
Kelderman ½-½; Wijman – Vermeer ½-½; Sigmond – Kooij 
0-1; Dijkstra – Koeweiden 1-0. 


