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Oploswedstrijd: Na een redelijk eenvoudig stelling was het 
vorige week wat lastiger. Het betrof een stand uit een partij 

uit het kampioen-
schap van Esbjerg 

(Denemarken-1969) 
gespeeld tussen An-

derssen–Bayer. 
Zwart heeft net op d2 
geslagen. Dat was 
geen goede gedachte 
want hierna werd hij 
achter elkaar van het 
bord gezet. Hoe? 
Oplossing: Wit sloeg 
niet terug maar 
speelde 1.e5-e6 Er 
volgde 1…Lxe6 2. 
Dxe6. Dit was de 
verrassing. 2. Lxe6 

leidt tot niets. 2…Pg7 (2…fxe6 verliest na 3.Lxe6  Tf7 
4.Txf7 Pf6 5.Txf6+ Kg7 6. Tf7+ Kh6 7.Lg7+ Kh5 8. Te4) 3. 
De5, Lh6 4. Dxe7, Lh6 5. Txf7, Txf7 6. Lxf7+ en zwart gaf 
het op. 
 
Rapidavond: Volgende week staat de rapidcompetitie weer 
op het programma met de tweede serie van 4 partijen. Dit 
keer 20 minuten per persoon per partij. Dit heeft te maken 
met de voorbereidingen van de Scouting op de Sinterklaas-
viering waar men in deze tijd altijd heel druk mee is. Door 
een korter speeltempo zullen we daardoor de clubavond voor 
één keer iets eerder afsluiten zo is met de Scouting afgespro-
ken. Op 8 december vervolgen we de interne weer. 
 
Grote Clubactie: De kopers van door ASV verkochte loten 
voor deze actie kunnen wij niet verblijden met grote prijzen. 
Op de 325 door ASV bestelde loten vielen op het eindcijfer 
71 maar 3 kleine prijsjes van 5 euro. Dit was onder meer het 
geval bij een onverkocht lot. Dit geld komt natuurlijk ook 
ten goede aan de clubkas naast de opbrengst van net iets 
meer dan 400 euro die vooral door de ASV-jeugd was bin-
nengehaald. Volgend jaar doen we natuurlijk weer mee. 
 
OSBO-cup: Afgelopen zaterdag werd tijdens het Kiste Trui 
toernooi in Mook geloot voor de OSBO-cup. ASV neemt 
met 3 teams deel. In de 1e ronde lootte ASV-5 een uitwed-
strijd tegen Mook. Dit duel moet uiterlijk 10 december zijn 
gespeeld. Na deze voorronde komen ook de andere ASV-
teams in actie. Voor deze 2e ronde treft ASV-3 thuis het 
sterke Veenendaal-1, momenteel koploper in de Promotie-
klasse. ASV-4 moet het opnemen tegen Wageningen-4. 
 
Externe competitie: Na de 5-3 winst van vorige week don-
derdag van ASV-5 op Doesborgh-1 en de 4-2 zege van de 
senioren van ASV-9 op het jeugdige PION-5, waarbij de 
routine zeker de doorslag zal hebben gegeven daar het leef-
tijdsverschil zeker ruim 60 jaar zal zijn geweest, gaan we 
vanavond nog één team steunen in de 2e ronde van de OS-
BO-competitie. En dat zullen ze nodig hebben ook want 
ASV-7 krijgt het sterke Pallas-1 uit Deventer op bezoek. Na 
vanavond richten we ons op komende zaterdag want dan 
moeten onze eerste vier teams aan de bak voor alweer de 
vierde ronde. Een uitwedstrijd dit keer. ASV-1 gaat naar 
Helmond voor de wedstrijd tegen de plaatselijke HSC. Beide 
teams wonnen tot nu toe 1 maal en verloren 2 wedstrijden. 
Winst is dus cruciaal om wat uit de onderste regionen weg te 
komen. ASV-2 gaat de verre reis maken naar IJmuiden al-
waar het de koppositie moet zien te verdedigen tegen Kijk 
Uit, dat nog puntloos onderaan staat maar zeker niet te on-

derschatten valt. Inmiddels is er op verzoek van Kijk Uit 
vorige week donderdag al een partij vooruit gespeeld. Fokke 
Jonkman kwam met zwart een fractie beter uit de opening en 
wist op de koningsvleugel een aanval op te bouwen maar 
ook wit was zeker niet kansloos. Fokke offerde een kwaliteit 
en kreeg daar wat pionnen voor. Zo had hij 3 verbonden 
(vrij)pionnen op de koningsvleugel terwijl de witte koning in 
het open veld stond. Maar ook Fokke moest oppassen. Zijn 
tegenstander offerde een kwaliteit terug en kreeg ook wat 
druk. Fokke heeft in die fase een kans gemist door via het 
teruggeven van een pion in een kansrijk eindspel terecht te 
komen. In een remiseachtig eindspel met lopers van ongelij-
ke kleur met een pion meer probeerde Fokke het nog maar 
moest zelfs nog 2 pionnen inleveren. De remise kwam niet 
in gevaar. Met deze puntendeling start ASV-2 zaterdag dus 
aan het vervolg van de wedstrijd tegen Kijk Uit. Onze beide 
vertegenwoordigers in de OSBO Promotieklasse ASV-3 en 
ASV-4 staan na 3 ronden op de plaatsen 9 en 10. Degrada-
tieplaatsen dus. Er moet dus gewonnen worden. Niets meer 
en niets minder!!! ASV-3 gaat naar Rheden. Een cruciaal 
duel dus om uit de degradatiezone weg te raken. Winst is het 
enige wat telt. Dit credo geldt ook voor ASV-4. Zij gaan 
naar Wijchen waar Het Kasteel de tegenstander is. Een sterk 
team waarbij ons vierde de mouwen zal moeten opstropen. 
Volgende week alles over deze wedstrijden in een nieuwe 
EP. 
 
ASV-5 gaat door op promotiepad: ASV-5 ligt onveranderd 
goed op koers door een duidelijke zege op de beste schakers 
van Doesburg. Om het team goed 
wakker en bij de les te houden en de 
tegenstanders alvast de eer van een 
vol punt te gunnen pakte “teamlij-
der” Tijs een gifpion na een voor-
beeldig verlopen Franse opening. 
Het gif verspreidde zich razendsnel 
in Tijs' stelling waardoor zomaar 
een toren in de doos kon en ons 
Tijsje opgaf. Murat Duman was gelukkig al snel een paard 
tegen een pion voorgekomen. In voorbereiding was hij al 
goed door Theejo uit ASV Twee-jo opgewarmd dus kon dit 
vervolgens mooi afmaken. Nico had intussen ook een goede 
voorbereiding door zijn team”lijder” in het Frans te volgen. 
Het vervolg ging echter heel wat beter want Nico Schoen-
makers verslikte zich niet in giftige stukken. Een counter 
ingeluid met Pg5 leek zelfs winnend te worden maar wit kon 
nog het lelijke zetje Df1 spelen en alles dekken. Breken lukte 
ook niet want toen ontsnapte wit met eeuwig schaak: een 
plusremise voor Nico. Invaller Jan Vermeer bleek een betere 
captain want hij kwam beter te staan dan zijn opponent. De 
Doesborgher zette echter alles op alles en met een breekzet 
kon hij nog net remise forceren. Aldus stond een 2-2 tussen-
stand op de borden. Albert was echter al na zet 6 een winst-
partij aan het spelen en na blijvend gedegen spel bouwde hij 
de stukwinst uit naar torenwinst en speelde het rustig uit. 
Paul Schoenmakers wilde niet aan bord 1 maar nam toch 
maar plaats. Op mijn verzoek kon hij op remise spelen. Wit 
probeerde van alles maar Paul bleef perfect verdedigen zodat 
de partij toch in remise verzandde. Robert Naasz speelde een 
boeiende en ingewikkelde partij waarin op een gegeven 
moment alles alles wel leek te kunnen slaan. De grote afruil 
pakte een stuk gunstiger uit voor Robert, letterlijk dan. Een 
paard werd meegepakt en zo de partij. Eric Hartman kwam 
met een koningsgambiet erg goed uit de opening. Het mid-
denspel verliep minder want een pion werd gegeven. Geluk-
kig kon Eric in het eindspel een leuke combinatie uitvoeren 
zodat de remise gemaakt kon worden en ASV-5 met 5-3 
zegevierde.    Tijs van Dijk 

Paul Schoenmakers ½
Eric Hartman ½
Nico Schoenmakers ½
Murat Duman 1
Albert Marks 1
Robert Naasz 1
Tijs van Dijk 0
Jan Vermeer ½



ASV-6 op de goede weg:. Na een kleine zege op de Variant 
uit Huissen ging het vorige week dinsdag onverwacht mak-
kelijk tegen Doetinchem 2. Het verslag van deze wedstrijd 
kunt u lezen in ASV-Nieuws dat vanavond verschijnt. Om 
dubbelops te vermijden houdt uw EP-redacteur het daarom 
kort. De uitslag van deze wedstrijd vernam ik van captain 
Jan Vermeer op de speelavond even na middernacht zodat 
dit nieuws nog actueel in de vorige EP kon worden meege-
nomen. Eigenlijk was het in eerste instantie nog voor mid-
dernacht want toen belde Jan al met 
de mededeling dat de matchpunten 
binnen waren gezien de 4½-2½ 
stand op dat moment. “Alleen Tony 
is nog bezig”, zo meldde Jan mij 
om vervolgens nog even snel de 
resultaten en wat kenmerken van 
de partijen van zijn spelers door te 
geven. “Ik bel zo nog wel even 
terug als Tony klaar is met zijn partij” en Jan hing meteen 
op. Een kwartiertje later opnieuw telefoon. “Tony heeft 
gewonnen” klonk het nog bewonderend. Het is 5½-2½ ge-
worden. “Spannende tijdnoodfase. Koningsaanval. Tony met 
zijn koning aan de wandel. Tegenstander dame cadeau”. Met 
wat korte aantekeningen had ik de woorden van Jan samen-
gevat. Het was duidelijk. Jan was tevreden over het resultaat 
dat die avond was behaald. Overigens had uw redacteur (in 
dit geval als secretaris) aan het begin van de avond, even na 
zessen, al contact gehad met Jan. Dit keer om te informeren 
of de files in en om Arnhem bekend waren door de gekantel-
de vrachtwagen op de IJsselbrug. Inderdaad de bemoeizucht 
van uw secretaris gaat wel heel ver. “Ik heb misschien wel 
een late vertrektijd afgesproken maar het gaat wel lukken”, 
stelde Jan mij gerust. De wedstrijd zal ongetwijfeld vrijwel 
op tijd zijn begonnen, zo bleek mij uit de latere telefoontjes.  
 
Winst voor ASV-9: De senioren ontvingen voor de 2e ronde 
PION-5 uit Groesbeek dat voor het grootste deel uit jeugdle-
den bestond. Hans Meijer moest zich verdedigen tegen het 
aanvallende spel van de tegenstander, die daarmee enig 
overwicht verkreeg, totdat hij 
door een penning van de koning 
een toren moest inleveren. Hans 
had de partij hierdoor in zijn 
voordeel kunnen beslissen maar 
hij miste de goede voortzetting en 
moest in remise berusten. Bob 
Hartogh Heijs had in zijn partij licht overwicht maar de 
tegenstander wist steeds te pareren. In een poging winst te 
boeken deed Bob een aanval met dame en toren op de ko-
ningsvleugel maar door herhaling van zetten slaagde zwart 
erin remise te houden. Wim Zunnebeld, als invaller ingezet 
voor Hein van Vlerken, kreeg na een evenwichtig verlopen 
partij na afruil een eindspel met 2 torens tegen toren, loper 
en pion en verder een gelijk aantal pionnen. Ook hier werd 
tot remise besloten. De vierde remise kwam tot stand in de 
partij van Henk Kelderman. Na een snelle afruil was de 
positie materieel in evenwicht (loper+paard en 6 pionnen). 
Alleen in de pionnenstructuur was enig verschil. Zijn tegen-
stander had een geïsoleerde pion op de e-lijn. Gezien de 
stand van de stukken deed Henk een remiseaanbod dat werd 
aanvaard. Dat was de vierde achtereenvolgende remise en de 
wedstrijd leek op een gelijkspel uit te draaien maar daar stak 
Jacob Zandbergen een stokje voor. Direct vanuit de opening 
kon hij pionwinst boeken maar de tegenstander hield lang 
stand. Na afruil, waarbij beiden een loper overhielden, kon 
Jacob door zijn pluspion met 2 pionnen oprukken. Zijn te-
genstander moest hierdoor zijn loper geven om promotie te 
voorkomen. Door dit overwicht konden nog 2 pionnen wor-
den genomen en was zwart met 2 pionnen op de e- en f-lijn, 
ondersteund door de loper, niet te stoppen en moest de 
Groesbeker opgeven. Dit bracht de stand op 3-2 en nu was 
het aan Gerrit Verbost om de winst binnen te halen. De partij 
bleef lang in evenwicht totdat Gerrit een aanval op een paard 
kon inzetten. Deze aanval slaagde. Een remiseaanbod werd 
uiteraard door Gerrit geweigerd. Hij bouwde zijn voorsprong 
verder uit totdat de tegenstander het nutteloze van verder 
spelen inzag en zijn koning omlegde. De eindstand werd 
hierdoor bepaald op 4-2. De volgende wedstrijd zal waar-
schijnlijk op 12 december a.s. tegen UVS-5 te Nijmegen 
gespeeld worden.   Henk Kelderman 
 
Rapidtoernooi: Het Kiste Trui-toernooi in Mook kende afge-
lopen zaterdag met 87 schakers een record aantal deelne-
mers. Het was als vanouds een uiterst gezellig toernooi bo-

vendien. Geen vette geldprijzen maar gewoon wat prijsjes in 
natura die iedereen kan winnen dus ook de nummer laatst. 
Verder een gratis lunch. Gewoon een genoegen om aan deel 
te nemen. De ASV-ers deden het uitstekend. Sjoerd van 
Roosmalen eindigde als beste ASV-er op een gedeelde 2e 
plaats met 6 uit 7 samen met UVS-er Thomas Willemsen. 
Zij bleven een half punt achter SMB-er Bram van den Berg 
die met 6½ punt de terechte winnaar werd. Een remise in de 
slotronde was voor hem genoeg om de concurrentie voor te 
blijven. Sjoerd moest in de 2e en 5e ronde al halfjes afstaan 
en kon van den Berg dus niet bedreigen. In de slotronde liet 
Sjoerd clubgenoot Ruud Wille kansloos en werd dus zo knap 
2e. Ruud kwam niet zonder enig geluk op 3½ uit 4 toen hij in 
de 5e ronde met zwart tegen Dennis Arts van BAT Zevenaar 
moest. Nadat heel knullig een kwaliteit werd verspeeld kreeg 
Ruud zomaar heel veel compensatie en won uiteindelijk 
verrassend in de aanval. Daarna volgde een remise in een 
dubbeltoreneindspel tegen UVS-er Cheung. Met de slotne-
derlaag tegen Sjoerd eindigde Ruud met 5 uit 7 op een ge-
deelde 9e plaats. Eenzelfde klassering was er voor Anne Paul 
Taal en Eric Hartman. Anne Paul verloor al in de derde ron-
de verrassend tegen een op papier mindere tegenstander 
maar kwam via enkele klinkende overwinningen op 3 uit 4. 
Arnoud Karssenberg van De Toren was hem in de 5e ronde 
echter de baas zodat Anne Paul geen rol meer zou spelen in 
de strijd om de eerste plaats. Twee overwinningen in de 
laatste 2 ronden brachten ook hem dus op 5 uit 7. Ook Eric 
Hartman behaalde dit puntentotaal. Hij had de pech dat hij in 
de 2e ronde al eindwinnaar van den Berg trof en in de 5e 
ronde ook nog eens de sterke Theo Wijnhoven van PION 
Groesbeek als tegenstander kreeg. Hierdoor werd hij steeds 
net even teruggeworpen in de rangschikking maar vocht zich 
knap terug. Ook Horst Eder kon terugkijken op een prima 
toernooi. Met 4½ uit 7 werd hij knap gedeeld 14e. Hij was 
vooral tevreden over zijn spel. Na een start van 2 uit 4 voeg-
de hij nog 2½ punt uit de 3 overige partijen aan zijn totaal 
toe. Het toernooi kende een bijzonder sportief verloop. Ie-
dereen ging tevreden huiswaarts. Volgend jaar dus weer en 
dan misschien met nog meer ASV-ers?? 
 
Jubileumtoernooi: Vanwege het 70-jarig bestaan van de 
Meppeler S.V. vond afgelopen zaterdag een rapidtoernooi 
plaats. Het lag aanvankelijk in de bedoeling om een invita-
tiegroep op te zetten met alle eerste bordspelers van de teams 
uit de Promotieklasse. ASV had hiervoor Barth Plomp 
(ASV-3) en Gonzalo Tangarife (ASV-4) afgevaardigd. He-
laas lukte het door de te geringe belangstelling niet om dit 
idee vorm te geven zodat deze groep en de A-groep bij el-
kaar werden geschoven. De plaatselijke favoriet Richard 
Berendsen won het toernooi met 6½ uit 7 maar Barth Plomp 
legde heel knap beslag op de tweede plaats met 5½ uit 7. 
Barth won in de 2e ronde met zwart van Gonzalo. In een 
moeilijk toreneindspel verspeelde Gonzalo een belangrijk 
tempo en daar maakte Barth met zijn enorme eindspelkennis 
optimaal gebruik van. In de 4e ronde moest Barth het opne-
men tegen Berendsen. Daar waar hij in de externe competitie 
de partij onlangs nog knap remise hield moest hij nu met wit 
zijn meerdere erkennen. Maar met twee opvolgende over-
winningen en een zekere remise in de slotronde kon hij deze 
klassering veilig stellen. Gonzalo eindigde uiteindelijk met 4 
uit 7 op een gedeelde 7e plaats samen met de voor het Zwol-
se ZSG uitkomende Andries Mellema (2096), van wie Gon-
zalo in de 5e ronde wist te winnen. Gonzalo bouwde zijn 
score regelmatig op want in de oneven ronden werd gewon-
nen om dan meteen in de even ronden te verliezen. 
 
Kleurenblind: Grappig vond ik de loting voor de ASV-beker. 
Een partij die afgelopen donderdag werd gespeeld. Je zou er 
kleurenblind van worden. Jan Groen met wit tegen Ignace 
Rood met zwart. De partij eindigde in remise. Dus volgende 
keer opnieuw dan met verwisselde kleuren: Rood met wit 
tegen Groen met zwart. Het is net een stoplicht want voor de 
uiteindelijke winnaar is het ORANJE boven!!  
 
Uitslagen interne competitie 11e ronde (17 november 2005): 
de Leeuw–Tangarife 1-0; de Freijtas–R. Wille 1-0; Ver-
kooijen–E. Wille 1-0; Dijkstra–Weijsenfeld 0-1; Huizinga–
Steenhuis 1-0; Boom–Hogerhorst 1-0; Verhoef–v. Belle 0-1; 
v. Amerongen–Veerman 1-0; v. Buren–Velders ½-½; Man-
schot–Ariëns 1-0; Looijen–Stibbe 1-0; Giltay–v.d. Meulen 
1-0; Lemein–Rietmeijer 1-0; v.d. Krogt–Visser 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Au – Kuiphof 0-1; van 
Willigen – Taal ½-½; Groen – Rood ½-½. 

Jacob Zandbergen 1
Hans Meijer  ½
Wim Zunnebeld ½
Bob Hartogh Heijs ½
Gerrit Verbost 1 
Henk Kelderman ½

Saifudin Ayyoubi ½
Tony Hogerhorst 1
Frits Wiggerts ½
Tom Bentvelzen 1
Theo v. Amerongen ½
Jan Vermeer 1
Jacques Boonstra 1


