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Oploswedstrijd: Vorige week was het weer eens tijd voor 
een studie. Hij is van de Tsjech Artur Mandler uit 1950. De 
opgave is wit speelt en wint. U diende de volledige variant 
te geven. Oplossing: 1. Kb4, e2 2. Th1, Kd3 3. Kc5, Kd2 4. 

Kd4, e1D 5. Txe1, 
Kxe1 6. Ke4 en 
zwart kan opgeven. 
Het lijkt zo simpel. 
Maar menigeen kan 
met 1. Th8 op een 
dwaalspoor komen. 
 

Rapidcompetitie: 
Vanavond is er 
geen ronde voor de 
interne competitie 
maar wordt de eer-
ste speelavond in de 

rapidcompetitie 
gehouden. 

 
Beslissingsdriekamp: Vorige week stond ASV drie midda-
gen in het middelpunt van het Nederlandse schaak als gast-
heer van de beslissingsdriekamp, waarbij GM Erik van den 
Doel, GM Sipke Ernst en IM Willy Hendriks streden om één 
plaats in het NK 2007. Dit vloeide voort uit de eindstand 
van het Open Nederlands Kampioenschap in Dieren deze 
zomer. Dankzij de vrijwillige medewerking van Barth 
Plomp als wedstrijdleider en de harde werkers voor de ASV-
site waarbij Hedser Dijkstra de site inrichtte en André de 
Groot en Peter Boel tijdens de partijen ervoor zorgden dat 
de zetten werden weergegeven, was ASV weer drie midda-
gen in beeld in schaakland. We hebben via de site weer veel 
bezoekers gehad, de partijen waren behoudens maandag 
(vanwege een technische storing) live te volgen voor de 
schaakliefhebbers en Peter zorgde met zijn verhaal voor de 
finishing touch. Ook al moest een en ander in zeer korte tijd 
worden gerealiseerd was het weer mooi om te doen.  
 
Externe competitie: Eindelijk mochten ook andere ASV-
teams hun eerste wedstrijden spelen daar waar onze zater-
dagteams er inmiddels al twee achter de rug hebben. Maar 
de teams presteerden ondermaats. Gelukkig was ASV-8 een 
positieve uitzondering. Zij wonnen vorige week dinsdag als 
eerste door in Nijmegen SMB-7 met 4½-1½ te verslaan. Op 
onze clubavond, vorige week donderdag, verliep het alle-
maal wat minder. Eerst moest het nodige improvisatiever-
mogen worden aangesproken om de teams te bemannen. 
Maar uiteindelijk was de oogst minimaal. Alleen ASV-4 
boekte nog een 4-4 gelijkspel tegen Wageningen-3 en dat 
was eigenlijk al een tegenvaller gezien de verwachtingen. 
ASV-6 verloor tegen Pallas-2 met 1½-6½, ASV-7 verloor 
met 3-5 van BAT Zevenaar-2, ASV-9 verloor met 2-4 van 
UVS-5 dat zelfs maar met 4 man opkwam. Tot slot ASV-10 
dat ook verloor met 2-4 van BAT Zevenaar-4. Kortom een 

trieste eindbalans. Vanavond ontvangt ASV-5 nog Het Kas-
teel-2 uit Wijchen. Misschien kunnen zij nog wat goedma-
ken. In deze EP de eerste verslagen. 
 
ASV 4 loopt blauw oog op in Wageningen 4-4: Tot de favo-
rieten gerekend mogen worden is geen garantie op succes. 
Dat zal het vierde na de eerste ronde wel duidelijk zijn ge-
worden. Daar waar lange tijd zelfs een grote zege aanstaan-
de leek, kon in het laatste speeluur nog net een gelijkspel 
gered worden. Jan Knuiman offerde vroeg in de partij een 
stuk. De aanval die volgde leverde torenwinst op. Na da-
meruil bleek echter een vijandelijke vrijpion niet te stoppen. 
Na deze tegenvaller ging ook Gerben Hendriks onderuit. Hij 
werd op de damevleugel onder druk gezet en dat kostte 
uiteindelijk materiaal. Murat Duman hield ASV-4 vervol-
gens in de race. De jongste speler van het vierde leverde in 
de opening weliswaar een pion in, maar hield daar een ma-
gistraal loperpaar aan over. Een aanval bracht tenslotte een 
eenvoudige winst. Siert Huizinga wist omzichtig manoeu-
vrerend zijn tegenstander allerlei zwaktes te bezorgen. Met 
actief stukkenspel werd daarna de zege veiliggesteld. Erik 
Wille bracht ASV-4 aan de leiding. Een blunder van zijn 
opponent leverde al in de opening een kwaliteit op. Hoewel 
onhandig spelend was de winst hierna makkelijk. Erika 
Belle had de 4-2 in handen. Met een stuk tegen 3 pionnen 
kreeg Erika aanval. In de tijdnoodfase wikkelde ze echter 
verkeerd af, waarna de vrijpionnen van de Wageninger be-
slisten. Op hetzelfde moment ging het ook bij Robert Naasz 
en Anne Paul Taal mis. Robert zag een ingewikkelde stel-
ling langzaam maar zeker in zijn nadeel veranderen. In de 
tijdnoodfase dreigde hij in een toreneindspel met een pion 
minder terecht te komen. De weg die Robert koos, kostte 
echter een stuk. Anne Paul Taal kwam prima uit de opening 
en won twee pionnen. De stelling was echter zo gesloten, 
dat een winstweg lastig te vinden was. In tijdnood overzag 
onze captain een matdreiging en moest hij een kwaliteit 
inleveren. Het mat bleek daarmee niet uit de stelling, maar 
dat zag zijn opponent niet. Met één tegen twee minuten op 
de klok was Anne Paul vervolgens gewoon sneller en ging 
de tegenstander geheel in de lijn van de wedstrijd door de 
vlag. 4-4 en dat is gelet op het zwakke spel van beide partij-
en misschien wel de enig juiste uitslag. Erik Wille 
Gedetailleerd: 1. D. Torn-J. Knuiman 1-0, 2. D. van Baar-
sen-G. Hendriks 1-0, 3. F. Bonnier-A.P.Taal 0-1, 4. 
J.H.Neuteboom-E. Wille 0-1, 5. K. Wiersma-E. Belle 1-0, 
6. M. Otte-R. Naasz 1-0, 7. C. v.d. Waerdt-S. Huizinga 0-1, 
8. F. Gieltjes-M. Duman 0-1. Eindstand 4-4. 
 
ASV-6 opent seizoen chaotisch en verliest met grote cijfers: 
6½-1½: ASV-6 had een zeer moeilijke start. De wet van 
Murphy was duidelijk van toepassing. Het begon met Frits 
Wiggerts. Frits was niet bereikbaar en was blijkbaar met 
vakantie. Daarna de afzeggingen van Abbes Dekker en Jan 
Groen. En tot overmaat van ramp het niet komen opdagen 
van Sufaidin Ayyoubi. Dus met vier invallers naar Pallas-2 



in Deventer. Daar aangekomen bleek dat daar altijd schaak 
op donderdag wordt gespeeld, maar deze avond werd één-
malig ergens anders gespeeld. Dan de wedstrijd. Jan Ver-
meer kwam gedrukt te staan, maar wist met een combinatie 
een stuk te winnen en de kou was uit de lucht. Helaas over-
zag hij een tussenschaak, verloor het stuk weer en liet zijn 
tegenstander met remise wegkomen. Tom Bentvelzen speel-
de tegen oud-ASV-er Winkel. Tom kwam na de lange roka-
de moeilijk te staan en werd kansloos gevloerd. Invaller Tijs 
van Dijk speelde een gortdroge partij. Zijn opponent pro-
beerde alles af te ruilen. Met nog 12 pionnen en 4 lichte 
stukken werd tot remise besloten. (Ignace: Tijs nam het 
eerste de beste remiseaanbod met 4 handen aan). Dick Hajee 
zette zijn Siciliaanse partij scherp op, zonder te rokeren, en 
met f3, g4 en h4. Zijn tegenstander offerde een loper tegen 
een pion. Een vijandelijke toren die vergiftigd was, wist 
steeds een sterke zet te doen. Uiteindelijk verloor Dick een 
loper en kon hij opgeven. Invaller Harm Steenhuis liet een 
onverwachte paardzet toe, waarna de aanval van de Deven-
tenaar de partij fraai besliste. Invaller Ignace Rood zijn 
koning stond na, ook al de lange rokade, heel eng. Maar op 
mentaliteit wist Ignace zich uit de verdrukking te wurmen en 
een tegenaanval op te zetten. In de naderende tijdnood be-
gon Ignace het minder scherp te zien en verloor een toren. 
Een paar zetten later gaf hij op. (Tijs: Ignace kwam weer 
eens niet over de middellijn). Jacques Boonstra speelde 
tegen Carla Bruinenberg een alleszins verdienstelijke partij. 
Hoewel hij aanvallend stond kon Jacques niet het juiste 
winstplan vinden. Zijn paardoffer tegen 2 pionnen sloeg niet 
door. Uiteraard kwam Jacques weer in tijdnood. Maar had 
toch nog één minuut voor hij opgaf. De klapper van de 
avond was invaller Theo Koeweiden die na een geweigerd 
damegambiet, dat hij niet goed speelde, al gauw slecht kam 
te staan (dubbel pion) maar zijn tegenstander maakte het niet 
af en na een blufzet kon Theo ook een aanval beginnen. In 
de tijdnood van Theo maakte zijn tegenstander een fout 
(verloor een toren) waardoor deze eeuwig schaak moest 
geven. Bij dit debuut in de 2e klasse was Theo erg tevreden 
over getoonde vechtlust.    Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag: 1. H. Mandemaker (1848)-Dick 
Hajee 1-0; 2. G. Burgers (1824)-Jan Vermeer ½-½; 3. C . 
Bruinenberg (1848)-Jacques Boonstra 1-0; 4. J. Winkel-
(1806)-Tom Bentvelzen 1-0; 5. W. Duvekot (1802)-Harm 
Steenhuis 1-0; 6. J. Veldman (1745)-Ignace Rood 1-0; 7. 
W. Wubs (1722)-Tijs van Dijk ½-½; 8. S. de Vries (1722)-
Theo Koeweiden ½-½. Eindstand 6½-1½. 
 
ASV-8 opent seizoen sterk: ASV-8 is dit jaar sterk in sa-
menstelling gewijzigd met feitelijk alleen nog Herman de 
Munnik en Bert Sigmond als vaste spelers van vorig jaar. 
Ook moest op het laatste moment nog een vaste speler wor-
den aangetrokken en gelukkig was Theo Koeweiden daartoe 
bereid, waarvoor hulde. SMB-7 uit was de eerste tegenstan-
der en ruim op tijd waren we in het gezellige cafe Groene-
woud gearriveerd. Bert Sigmond, de nieuwe teamleider, gaf 
het goede voorbeeld en won met wit als eerste. Na een door 
hem slecht behandelde opening waarin hij een centrumpion 
verloor liet zijn tegenstander pardoes een paard instaan al 
leverde hem dat ook nog een tweede pion op. Door uiterst 
nauwkeurig te spelen wist Bert twee ver opgerukte vrijpion-
nen van de SMB-speler op tijd onschadelijk te maken en de 
partij uit te schuiven. Ko Kooman, de man in topvorm op dit 
moment, (met zwart) kon vervolgens alweer een overwin-
ning melden. Hij had in een spannende partij een toren geof-
ferd tegen paard en een pion. Door tijdnood bij de tegen-
stander na een dreigende paardcombinatie van Ko gaf deze 
pardoes en ontredderd op. John Bijlsma (zwart) speelde 
Scandinavisch en stond lange tijd heel beroerd. Hij toonde 
echter een opmerkelijke veerkracht en wist in het eindspel 
een pion te laten doorlopen en het punt binnen te slepen, een 
reuze meevaller (3-0). Herman de Munnik (wit) kreeg in-

middels remise aangeboden maar wimpelde dat af zonder 
last of ruggespraak met zijn teamleider. Nadat hij uiteinde-
lijk het belang inzag dat we nog een half puntje nodig had-
den (zeker gezien de stand op de overige borden) voor de 
overwinning, bood hij remise aan hetgeen echter werd ge-
weigerd. Zijn tegenstander zal hiervan duidelijk spijt hebben 
gehad want Herman’s wraak was groot. Hij bracht zijn te-
genstander zodanig van de wijs dat deze zijn dame liet in-
staan en Herman derhalve door zijn overwinning de stand op 
4-0 bracht. Klasse! Op het eerste bord gaf Jans Askes (die 
duidelijk de sterkste tegenspeler had) kort daarop op na goed 
partij te hebben geboden, hij had iets te veel risico genomen 
en dat brak hem uiteindelijk op (4-1). Tenslotte Theo Koe-

weiden, hij was als laatste bezig 
aan het tweede bord nadat een 
remisevoorstel van hem was 
geweigerd. Na de opening werd 
de stelling al dichtgeschoven. 
Toen Theo de stelling openbrak 

verloor hij een pion maar na wat geruild te hebben kon hij 
zijn stelling dicht houden. Zijn tegenstander wilde het nog 
even proberen maar in een moeilijk te doorgronden stelling 
werd alsnog dik na twaalf uur remise overeengekomen en 
hadden we met 4½-1½ gewonnen! Deze twee punten zijn 
heel belangrijk want qua speelsterkte was dit een zwakkere 
tegenstander maar maak het maar eens waar en dat deden 
we. Als teamleider ben ik trots op dit leuke team te mogen 
leiden naar ik hoop naar nog veel punten. Bert Sigmond 
 
Verlies voor ASV-9 tegen 4 man van UVS-5: De senioren 
begonnen het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen 
UVS-5 uit Nijmegen. Niet alleen bij ASV-9 maar ook bij 
andere ASV-teams moest er die avond flink met spelers 
geschoven worden. Aangezien ook tegenstander UVS-5 met 
slechts 4 man kwam opdagen werd de samenstelling van 
ASV-9 op het laatste moment na haastig overleg aangepast. 
Het werd een desastreuze avond alhoewel de beginstand 2-0 
in ons voordeel was. Henk Kelderman raakte reeds in de 
opening in de verdrukking. Na afruil van een pion, loper en 
paard bleef zijn stelling onder druk staan en deden de loper 
op c8 en de toren op a8 niet aan het spel mee. De tegenstan-
der buitte dit voordeel uit en Henk moest om mat in één te 
voorkomen het verlies van en toren en een kwaliteit toe-
staan. Verder spelen had toen geen zin meer. Bij Hein van 
Vlerken bleef het spel lang in evenwicht totdat in het eind-
spel de tegenstander een stuk wist te incasseren en daardoor 
de partij in zijn voordeel kon beslissen. Ook Gerit Verbost 
had kennelijk zijn avond niet. Hij hield de stand lang in 
evenwicht totdat hij op de 30e zet stukverlies leed. Welis-

waar had hij een groot tijdvoor-
deel maar de tegenstander had 
toch nog genoeg tijd over om de 
winst te behalen. Als laatste was 
Jacob Zandbergen nog in de 
strijd. Ook hij leed na de ope-

ningszetten stukverlies. Doordat de opbouw van zijn stelling 
beter was kon hij aanvallen maar de tegenstander kon na 
enige afruil met een centrumpion oprukken tot de 6e rij 
daarbij gedekt door loper en toren. Bovendien werd een 
paard gepend en kon de tegenstander verder afruilen. Daar-
mee was promotie niet meer te voorkomen en de partij be-
slist. De eindstand werd hiermee bepaald op 2-4. Een zeer 
zwarte avond voor het 9e team. Henk Kelderman 
 
Uitslagen interne competitie 7e ronde (19 oktober 2006): 
Tangarife – van Rijn 0-1; Jonkman – Buisman ½-½; Weij-
senfeld – de Freytas 0-1; Hartman – Verkruissen 0-1; P. 
Schoenmakers–R. Wille ½-½; Verkooijen–van Gemert 1-0; 
Hogerhorst – R. van Belle 1-0. 

1 Jan Askes 0
2 Theo Koeweiden ½ 
3 Herman de Munnik 1 
4 Ko Kooman 1 
5 Bert Sigmond 1 
6 John Bijlsma 1

1 Jacob Zandbergen 0
2 v.d. Krogt 1R 
3 Verbost 0 
4 van Vlerken 0 
5 Kelderman 0 
6 Visser 1R


