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45e jaargang no. 12      donderdag 23 maart 2006 
Oploswedstrijd: In 1937 werd in Wenen de partij tussen 
Muller en Weinacht gespeeld. Wit zit al danig in de knoei. 
Zwart won in een paar zetten. Hoe?? Oplossing. Het gaat er 

natuurlijk om hoe 
zwart het veld c2 
voor zijn paard kan 
bemachtigen. Het 
wordt tweemaal ver-
dedigd. 1...Pe4 dreigt 
de loper te winnen. 
2.Lh4 Pc5. De eerste 
dekking moet zich al 
terugtrekken. 3. Dg3 
Dxa3 en nu is ook de 
tweede weg. 4…Pc2 
mat is niet meer te 
keren. 
 
Externe competitie: 
Met de resultaten van 

onze teams viel het wat tegen afgelopen week. Alleen onze 
senioren van ASV-9 wonnen hun wedstrijd tegen SMB-8 
met 4-2. Wel moet worden opgemerkt dat er sprake was van 
een ongelijke strijd omdat de Nijmegenaren met slechts 4 
man aan de start verscheen. De overige ASV-teams verloren. 
ASV-6 verspeelde de kans op promotie in Nijmegen door 
een 5-3 nederlaag tegen SMB-5. Ook ASV-5 moest zich 
gewonnen geven. Zij verloren van WDC met 5-3. Verder 
bleek OPC met 4-2 te sterk voor ASV-8. Inmiddels zag uw 
redacteur maandag jl. ook ASV-10 met 4-2 verliezen van De 
Toren-6. Vanavond mag ASV-7 het nog opnemen tegen 
Veenendaal-2. Voor ons zevende een belangrijke ontmoe-
ting. Bij winst komt men wat in veiliger regionen. De com-
petitieronden volgen elkaar in snel tempo op. Want a.s. za-
terdag spelen onze eerste vier teams alweer. ASV-1 gaat naar 
Den Bosch voor de ontmoeting met HMC Calder-2. Een 
wedstrijd waar voor het eerste niets meer op het spel staat 
dan de eer en ook de Bosschenaren hebben de titelkansen 
niet meer in eigen hand na hun nederlaag in de vorige ronde. 
Hoe anders is dit voor ASV-2. Zij gaan riant aan de leiding 
en kunnen het karwei zaterdag afmaken door een goede af-
loop van de wedstrijd tegen nummer 3 Voorschoten. Makke-
lijk zal het zeker niet worden en ook Paul Keres-2 ligt nog op 
de loer. In de OSBO-promotieklasse wordt het buigen of 
barsten voor ASV-4. Zij treffen koploper Veenendaal. Ei-
genlijk de laatste kans op handhaving. In iets mindere mate 
geldt dit ook voor ASV-3. Zij gaan naar Nijmegen voor het 
treffen tegen UVS-2. Een belangrijk vierpuntenduel.  
 
ASV-5 verliest opnieuw: Ook tegen WDC kon ons vijfde het 
niet bolwerken. De combinatie uit Westervoort en Duiven 
was met 5-3 te sterk. Al snel ging het bij Hedser Dijkstra 
mis. Hij vergaloppeerde zich en moest materiaal inleveren. 
De strijd aan de andere borden moest toen eigenlijk nog goed 
beginnen. Tony Hogerhorst kreeg een ogenschijnlijk fraaie 
stelling met dreigingen op de vijandelijke koning via de g- en 
h-lijn. Het sloeg helaas voor hem niet door. De zwarte ko-
ning kon zich uiteindelijk op d8 in veiligheid brengen en 
bovendien kwam zijn tegenstander via c2 de stelling van 
Tony binnen met partijverlies als gevolg. Bijan Zahmat had 
zeker meer verdiend. Pas in de slotfase ging het mis toen een 
vijandelijke toren via de 7e rij gevaar kon stichten waar Bijan 
niet goed op reageerde. Ook Nico Schoenmakers verloor. Hij 
gaf in het middenspel een kwaliteit maar had daarvoor wel 2 
pionnen. In de slotfase ging het mis toen Nico dacht een 
matnet te hebben maar wit dit simpel met wat schaakjes kon 

oplossen. De materiële achterstand werd hierdoor alleen 
maar groter. Albert Marks gaf aan dat hij geluk had gehad. 
Hij verschalkte zijn tegenstander in het eindspel. Winst was 
er ook voor Robert Naasz. Het was geen goede partij. Al op 
zet 7 miste hij stukwinst! Na zo'n 15 zetten ontstond er een 
dameloos middenspel waarin onze ASV-er wel voordeel had 
maar dit niet goed benutte. Zijn tegenstander dacht op den 
duur een pion te kunnen winnen maar Robert kon met een 
truckje een stuk winnen. Het eindspel wat toen overbleef was 
uiteraard voor hem gewonnen maar hij maakte het zichzelf 
lastig en de vijandelijke a en b-pion 
rukten gevaarlijk op. In tijdnood 
maakten beiden fouten maar 
gelukkig maakte zwart de laatste 
waardoor het extra stuk toch de 
doorslag gaf. Erik Hartman kreeg 
vanuit een gambiet druk op zijn 
stelling. Hij gaf de gambietpion op 
een gegeven moment terug en 
belandde in een toreneindspel waarin hij de ergste problemen 
leek te hebben overwonnen. Maar hij miste hierin net de 
remiseweg, verspeelde een pion en verloor het eindspel ver-
volgens kansloos. Aan bord 2 boekte waarnemend captain 
Paul Schoenmakers een verdienstelijke remise tegen de ster-
ke Peter de Kort maar kon niet voorkomen dat zijn team 
uiteindelijk met lege handen bleef.  
 
ASV 6 mist promotie in sleutelontmoeting met SMB-5: He-
laas hebben wij de sleutelwedstrijd tegen SMB-5 met 3-5 
verloren. ASV-5 kan daarom niet via de achterdeur promove-
ren naar de 1e klasse. Heel spijtig. Lang zag het er naar uit 
dat ASV-6 de overwinning mee naar huis zou nemen. Theo 
van Amerongen speelde de opening niet scherp genoeg, 
waardoor de stand snel vervlakte tot remise. Abbes Dekker 
stormde met zijn zwarte pionnen naar voren. Hij wachtte op 
de fouten van zijn tegenstander en die kwamen, omdat zijn 
koning niet veilig stond. Het leverde Abbes materiaal en de 
winst op. Achteraf de enige winst. Jan Vermeer kwam met 
zwart niet goed uit de opening en werd zachtjes aan van het 
bord weggeschoven. Tom Bentvelzen stond redelijk maar 
moest in het eindspel toestaan dat zijn opponent zijn stelling 
binnenkwam en daar enig materiaal veroverde. Naderende 
tijdnood was mede de oorzaak van 
Tom’s verlies. Frits Wiggerts was 
overweldigend geopend, maar wist 
niet de winnende voortzetting te 
vinden en moest nog vechten voor 
remise. Jacques Boonstra zette een 
koningsaanval op maar zijn tegen-
stander wist de aanval op te vangen 
en over te nemen. Jacques kon door 
eeuwig schaak de stelling remise houden. 2½-2½. Bleven de 
borden 1 en 2 over. Beiden stonden goed. Ayyoubi zelfs 
gewonnen. Maar Tony verslikte zich in het eindspel en ver-
loor een stuk en de partij. Ayyoubi die een kwaliteit voor-
stond en die kon omzetten in torenwinst zag het niet. In tijd-
nood pleegde de SMB-er een kansrijk stukoffer en Ayyoubi 
mocht van geluk spreken dat hij er nog met remise vanaf 
kwam. De laatste wedstrijd wordt voor ASV-6 dus een pro-
forma-match.   Jan Vermeer 
 
ASV-8 koud ten onder tegen OPC: In het gezellige maar wel 
koude gereformeerde kerkje in Oosterbeek kruisden wij in 
een mooie ambiance de degens tegen OPC. OPC, staand voor 
Oosterbeek Paard Combinatie uit Doorwerth. Een sterk team 
en dat bleek ook. Als eerste ging Bert Sigmond ten onder. 

Saiffudin Ayyoubi ½
Tony Hogerhorst 0
Theo v. Amerongen ½
Jan Vermeer 0
Jacques Boonstra ½
Tom Bentvelzen 0
Abbes Dekker 1
Frits Wiggerts ½

Eric Hartman 0
Paul Schoenmakers ½
Nico Schoenmakers 0
Bijan Zahmat ½
Albert Marks 1
Robert Naasz 1
Hedser Dijkstra 0
Tony Hogerhorst 0



Nadat hij enkele problemen opgelost had, overzag hij een 
schaakje dat torenverlies opleverde. Hij gaf direct op. Daarna 
was het de beurt aan invaller Ko Kooman. In eerste instantie 
ging het spel gelijk op. Ko ontwikkelde zijn damevleugel 
vervolgens slecht tot niet. Zijn tegenstander, die strategisch 
speelde, maakte hier handig gebruik van. Een aanval op zijn 
koningsstelling was niet te parreren. Dameverlies tegen lo-
pers leidde uiteindelijk tot het verlies. Dick Hajee kreeg 
vanuit de opening met wit voorsprong in ontwikkeling en 
veel manoeuvreerruimte. Zijn tegenstander dwong hem de 
dames te ruilen en dacht daarmee in een gelijke stelling te 
komen, maar Dick zag een pionwinst. Deze wilde de OPC-er 
verdedigen maar daarmee kreeg Dick kans zijn toren en loper 
vast te zetten. De tegenstander verbruikte vervolgens veel 
tijd maar kon niet voorkomen, dat hij uiteindelijk mat ging. 
Invaller Wilfred Ariëns maakte een fout in de opening waar-
bij hij een stuk achter kwam, zonder daar voldoende com-
pensatie voor te behouden. Zijn tegenstander wist goed te 
verdedigen tegen de wel ontstane aanvalskansen. Uiteindelijk 
leidde het materiële verlies in het begin tot het verlies der 
partij. Herman de Munnik lijkt weer terug in vorm te komen. 
Hij offerde een pion, won vervolgens een paard en kon ver-
der toeslaan. Een kwaliteitsoffer in de hoek leidde tot een 
mat, zijn tegenstander gaf op voordat hij mat ging. Als laats-
te was teamcaptain Roland Stravers 
bezig. Hij gaf in de beginfase een 
pion weg die weinig compensatie 
opleverde en kreeg een niet al te 
beste stelling. Dit nadeel werkte ook 
de hele partij tegen. Er waren wel 
kansen, maar zijn tegenstander ma-
noeuvreerde zijn paarden op veel handiger plaatsen en dit 
leidde het verlies in. Eindstand 4-2 voor OPC. Ik denk dat 
OPC verdiend gewonnen heeft, het was een degelijk team. 
    Roland Stravers 
 
Winst voor senioren: In de 6e ronde kregen de senioren 
SMB-8 op bezoek. Nog voordat de wedstrijd begonnen was 
hadden ze al een 2-0 voorsprong omdat de gasten slechts 4 
schakers op de been konden brengen. Bob Hartogh Heijs 
kwam reeds in de opening op voordeel. Hij kon zomaar een 
ongedekte loper slaan en enkele zetten later nog een paard. 
Dit belette de tegenstandster evenwel niet een tegenaanval in 
te zetten maar door het materiaalvoordeel kon deze gemakke-
lijk worden omgezet in een tegenaanval waarbij nog een 
aantal pionnen werden genomen Pas met een stuk en 6 pion-
nen meer werd het verzet gestaakt. Jacob Zandbergen ver-
ging het minder goed. De tegenstander ging agressief van 
start en bereikte door ver opgerukte pionnen een ruimtelijk 
overwicht waardoor zwart niet goed kon ontwikkelen. En 
niet meer kon rokeren. De Nijmegenaar lanceerde over die 
vleugel een aanval. Na een gedwongen paardruil werd de 
positie nog versterkt en moest zwart een stuk prijsgeven. De 
stand was toen zodanig dat verder spelen zinloos was. Henk 
Kelderman, normaal spelend aan bord 6 kwam door de af-
melding van Hans Meijer aan bord 2. In de opening slaagde 
hij erin een paard tegen 2 pionnen te ruilen. Door verdere 
afruil probeerde hij dit voordeel verder uit te buiten maar hij 
verwaarloosde hierbij de verdediging van zijn koningsstel-
ling. De tegenstander zette daar zijn aanval op in waardoor 
wit twee pionnen moest prijsgeven. Met zijn aaneengesloten 
pionnenformatie kon hij oprukken en daarbij was het paard 
niet opgewassen. Promotie werd onvermijdelijk zodat Henk 
zijn koning moest omleggen. Gerrit Verbost was als laatste 
nog in de strijd. Het evenwicht bleef bewaard tot de 23e zet 
toen wit een paardvork niet wist te voorkomen met kwali-
teitsverlies als gevolg. Dit leidde tot een offensief van zwart 
maar Gerrit wist stand te houden en kon de verloren gegane 
toren zonder compensatie terugwinnen. Daardoor waren de 
rollen omgedraaid en met een stuk 
meer in een enkel toreneindspel en 
een gelijk aantal pionnen werd de 
tegenaanval ingezet die nog 2 pion-
nen opleverde. De stand was toen 
zodanig dat de tegenstander met nog 
3 minuten op de klok opgaf. Hiermee 
was de eindstand bereikt en door de reglementaire winst van 
Hein van Vlerken en Mark Egging kon deze worden bepaald 
op 4-2. De laatste ronde wordt gespeeld op dinsdag 11 april 
bij De Sleutelzet tegen De Toren-7. Henk Kelderman 
 
ASV-Voorjaarstoernooi Met maar liefst 107 deelnemers is 
ons rapidtoernooi zaterdag een groot succes geworden. Het 

Grand Café in het Lorentz Ondernemerscentrum was voor de 
tweede keer de prachtige en sfeervolle speellocatie. Martijn 
Dambacher werd de verwachte toernooiwinnaar met een 
score van 6½ uit 7. Hij maakte daarmee zijn favorietenrol 
volledig waar. Maar ook de ASV-ers in deze A-groep lieten 
zich niet onbetuigd. Wouter van Rijn, Remco de Leeuw en 
Otto Wilgenhof werden samen met het 11 jarige Baarnse 
talent Robin van Kampen gedeeld tweede met 5 uit 7. Aardig 
om te vermelden is dat zijn moeder bij aanmelden vroeg of 
hij eventueel in de B-groep mocht uitkomen hoewel zijn Elo 
6 puntjes boven de gestelde grens lag. Uiteindelijk deed hij 
gewoon in de A-groep mee waarin hij aan het eind zomaar 
tot de prijswinnaars hoorde! Henny Haggeman speelde een 

goed toernooi. In de slotronde 
hield Wouter van Rijn hem van 
een topklassering af. Nu ein-
digde Henny in een groep met 
de ASV-ers Richard van der 
Wel, John Sloots en ons oud-lid 
Pieter de Jager op 4 punten. 
Succes was er in de B-groep 
voor Tony Hogerhorst. Hij 
werd gedeeld eerste met Apel-
doorner Youri Gerritse. Laatst-
genoemde verloor, zoals hij zelf 
aangaf in zijn verslag in de 
weekberichten van het SBSA 
(Stichting Schaak Bevordering 
Apeldoorn) in de 4e ronde op 
een pijnlijke manier van Tony 
Hogerhorst, de beste schakende 
taxichauffeur. In de voorlaatste 
ronde leek Tony zijn kansen op 
de groepszege te verspelen toen 
hij van SMB-er Désiré Fassaert 
verloor maar winst in de slot-
ronde bracht hem toch de eind-
zege. Bijan Zahmat, vorig jaar 
winaar van de B-groep, eindig-
de nu als vijfde. Hij verloor 
eerst in de 3e ronde van Tony en 
later ook van Gerritse. Maar 
zijn score van 5 uit 7 mocht er 
zeker zijn. In de C-groep kon-
den Frans Veerman en Jacob 
Zandbergen lang op hun erva-
ring bogen in hun strijd met de 
jeugd van De Toren. Ook Theo 
Koeweiden deed het in deze 
groep prima. Deze drie ASV-
ers eindigden met 5 uit 7 op een 
gedeelde vijfde plaats net een 
half punt achter 2 aankomende 

talentjes van De Toren. Gedeelde winnaar met 6 uit 7 werd 
oud-ASV-er Reiding samen met Groesbeker Joop van den 
Bergh. Naast de ruim 30 ASV-ers was ook De Toren ruim 
vertegenwoordigd. Met name Peter Hamers en Jeroen van 
Onzen hadden hier een belangrijke rol in gespeeld waarvoor 
natuurlijk onze dank! Aardige zaken maak je ook altijd mee. 
Zo was er een dag voor het toernooi een afmelding van ie-
mand die zich nog niet eens had aangemeld. Daarnaast meld-
de zich op zondag, daags na het toernooi, nog iemand per 
mail aan als deelnemer. Even vergist in de kalender! Voor 
hem volgend jaar beter. Alles verliep tijdens het toernooi op 
rolletjes. De vele positieve reacties gaven aan dat men op een 
plezierige dag terugkeek. Zeker niet onvermeld mag blijven 
dat, naast de gebruikelijke uitslagen en eindstanden, er ook 
rondeverslagen werden weergegeven op onze ASV-site 
waardoor een fraai beeld werd verkregen van het toernooi-
verloop. Bij een weekendtoernooi heel gebruikelijk maar 
(volgens mij) aardig uniek voor een rapidtoernooi!! 
 
Uitslagen interne competitie 24e ronde (16 maart 2006): 
Tangarife–Jonkman 1-0; Weijsenfeld–Hendriks 0-1; Steen-
huis–de Freytas 0-1; Vermeer–Huizinga 0-1; van Gemert–
van Amerongen 1-0; van Belle–Eder ½-½; Rood–Verhoef ½-
½; Koeweiden–van Buren 0-1; Veerman–Egging ½-½; van 
der Leer–Manschot 0-1; Sanders–Zunnebeld 0-1; Bijlsma–
Looijen 0-1; van Vlerken–van der Krogt 0-1; Giltay–
Zuidema 0-1; Visser–Stibbe ½-½. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Homs – E. Wille 1-0; Ver-
kooijen – van Rijn 1-0; van der Wel – Schleipfenbauer 1-0. 

Dick Hajee 1
Roland Stravers  0
Wilfred Ariëns  0
Ko Kooman 0
Herman de Munnik 1
Bert Sigmond 0

Jacob Zandbergen 0
Henk Kelderman 0 
Bob Hartogh Heijs 1 
Gerrit Verbost 1 
Hein van Vlerken 1R
Mark Egging 1R

Resultaten ASV-ers in
Voorjaarstoernooi: 

Groep A (31 spelers) 
2 Wouter van Rijn 5 
2 Remco de Leeuw 5 
2 Otto Wilgenhof 5 
9 Richard v.d. Wel 4 
9 Henny Haggeman 4 
9 John Sloots 4 
14 Anthony Migchels 3½
14 Rogier van Gemert 3½
20 Anne Paul Taal 3 
20 Siert Huizinga 3 
27 Peter Boel 2½
28 Paul de Freytas 2 
28 Martin Weijsenfeld 2 
Groep B (29 spelers) 
1 Tony Hogehorst 6 
5 Bijan Zahmat 5 
7 Jan Vermeer 4 
7 Robert Naasz 4 
7 Ignace Rood 4 
13 Nico Schoenmakers 3½
13 Dick Hajee 3½
17 Albert Marks 3 
24 Hendrik van Buren 2½
27 Henk Kuiphof 2 
27 Jacques Boonstra 2 
Groep C (47 spelers) 
5 Frans Veerman 5 
5 Jacob Zandbergen 5 
5 Theo Koeweiden 5 
11 Jan Looijen 4 
14 Horst Eder 3½
26 Jonathan v.d. Krogt 3 
37 Herman de Munnik 2½
37 Bert Sigmond 2½
47 Ingrid Rietmeijer 1 


