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uit 1081. Zwart 
boekte een snelle 
winst. Hoe…? Op-
lossing: 1...Lxf3. 
Als wit terugslaat 2. 
g2xf3 volgt 
2...Txh2 met spoe-
dig mat. Wit kan 
dus alleen de dame 
wegspelen b.v. Dd3 
maar raakt dan na 
...Lg3 ook snel in 
een matnet. 
 

Daglichtschaak: 
A.s. dinsdag 7 november is de volgende speelmiddag van 
het Daglichtschaak. De vaste bezoekers hebben dit natuur-
lijk al lang genoteerd maar heeft u ook wel eens zin om een 
middag te schaken ga dan naar het NIVON-gebouw in de 
Molenbeekstraat. Aanvang 14.00 uur. Meer info kunt u 
verkrijgen bij Jan Vermeer. 
 
Henk Kelderman 90 jaar: Het is vanavond wel een heel 
bijzondere clubavond. Ons oudste lid Henk Kelderman viert 
vandaag namelijk zijn 90e verjaardag en dat uitgerekend 2 
dagen nadat ASV 115 jaar werd. Een mooie reden om hem 
daarmee uitgebreid te feliciteren. Want ook deze clubavond 
laat Henk niet schieten. De leeftijd van de hele sterken is 
hem niet aan te zien. Nog immer speelt hij wekelijks trouw 
zijn partijtje mee. Ook in menig toernooi schaakt Henk nog 
actief mee. Daarbij blijft het niet alleen. Hij is al jarenlang 
teamleider van zijn seniorenteam, ASV-9, waarbij uw EP-
redacteur nooit vergeefs op kopij van de gespeelde wedstrij-
den hoeft te wachten.. Dat ligt meestal een dag na de wed-
strijd al in de bus. Verder verzorgt Henk ook nog de leden-
administratie van ASV. U ziet het, Henk is nog volop actief 
in het verenigingsleven. Henk, vanaf deze plaats van harte 
gefeliciteerd met je verjaardag. We wensen je nog vele ge-
zonde jaren en hopen je nog lang in ons midden te hebben!!  
 
Verenigingsavond: Op zaterdag 18 november a.s. wordt er 
voor de leden van ASV en hun partners een verenigings-
avond georganiseerd in het Lorentz Ondernemerscentrum 
met een buffet, oud-Hollandse spelen en een verloting. Vol-
doende ingrediënten voor een hele gezellige avond waar het 
schaken eens niet voorop staat. Want ASV is toch meer dan 
schaken alleen!! U kunt zich aanmelden bij uw secretaris. 
 
Externe competitie: Als laatste team in de rij mocht ASV-5 
het vorige week proberen de over het algemeen tegenvallen-
de prestaties van de andere teams van een week daarvoor te 
verbeteren. Tegen Het Kasteel-2 uit Wijchen lukte dat fraai. 
Met een 5½-2½ zege was de start van ons vijfde in ieder 

geval goed te noemen. Naast een verslag van deze wedstrijd 
had u ook nog een verslag tegoed van de wedstrijden van 
ASV-7 en ASV-10 die al een week eerder werden gespeeld.  
 
ASV-5 wint met duidelijke cijfers: Het vijfde team heeft de 
eerste wedstrijd van de OSBO competitie in de 2e klasse D 
gewonnen met 5½–2½ van Kasteel 2 uit Wijchen. Naar deze 
ruime zege zag het er aan het begin van de avond niet uit. 
Het begon allemaal erg stroef. Een paar van onze spelers 
kwam slecht uit de opening. De enige die eigenlijk snel heel 
goed kwam te staan was Theo van Amerongen, maar hij 
vergiste zich en verwisselde de volgorde van twee zetten. 
Het gevolg was een vol punt voor de tegenstander! De op-
ponent van Albert Marks behandelde de opening erg passief, 
beging enkele onnauwkeurigheden en vervolgens offerde 
Albert een paard waarna de koningsstelling van zwart zwaar 
onder vuur kwam. Albert rondde dit schitterend af waardoor 
de stand weer gelijk was. Aan bord 1 had Paul Schoenma-
kers eerst een klein voordeeltje, later werd dit een vol stuk. 
De wedstrijd duurde nog lang maar het voordeel werd steeds 
groter en het werd 2-1. Rob van Belle speelde met wit aan 
bord 8 en stond overwegend. Hij won door een paardvork 
een vol stuk en zo werd het 3-1. Nico Schoenmakers was 
naar zijn eigen zeggen van begin af aan helemaal wegge-
speeld, maar gaf niet op. Hij kreeg de kans om door te rom-
melen en in het eindspel zelfs de aanval over te nemen. Nico 
won de partij omdat hij het met dame en toren kon uit ma-
ken! 4-1. Eric Hartman raakte na een slechte opening in het 
middenspel een pion kwijt en moest daarna een moeilijke 
stelling verdedigen. In het eindspel won zijn tegenstander 
door een combinatie een volle toren: 4-2. Aan het 7e bord 
kwam Tony Hogerhorst na een evenwichtige partij beter en 
beter te staan. Zijn tegenstander moest met alle hens aan dek 
een vrijpion tegenhouden. Maar als een voorbeeldige team-
speler berustte Tony in remise om de winst van het team 
veilig te stellen! Kees Verkooijen had de hele wedstrijd 
goed onder controle, stond de hele tijd iets beter. In het 
eindspel dacht zijn tegenstander twee pionnen op de dame-
vleugel te winnen, maar Kees had een knappe beslissende 
koningsaanval met mat in petto!  Eric Hartman 
Gedetailleerde uitslag: 1. Paul Schoenmakers-Sjaak Laurant 1-0; 
2. Eric Hartman-Rob Cornips 0-1; 3. Nico Schoenmakers-Ritchy 
Duin 1-0; 4. Albert Marks-Daan Derks 1-0; 5. Kees Verkooijen-
Henk Rutten 1-0; 6. Theo van Amerongen-Jos Steinmann 0-1; 7. 
Tony Hogerhorst- John Lansen ½-½; 8 Rob van Belle-Patrick 
Zeelen 1-0. Eindstand ASV-5-Kasteel-2 5½-2½ 
 
ASV-7 kan het niet redden: Het werd een moeilijke start van 
de competitie. En als de instelling niet wijzigt komt 
degradatie nu al in zicht. Het team van Jan Vermeer miste 
maar liefst de helft van de spelers. Die moet je dan elders 
vinden. Dat die o.a. uit ASV 7 kwamen is terecht. Dat de 
teamleider op de avond zelve dan maar moet zien zelf 
invallers te vinden is minder terecht. Daar kwam nog bij, dat 
hijzelf ook al tobde met niet opkomen. Maar eerst hulde. 
Dat spelers als Hartogh Heys, Kooman en De Munnik 



Hartogh Heys, Kooman en De Munnik zonder morren achter 
de borden aanschoven, twee klassen hoger dan zij gewend 
zijn, is een dik compliment waard. Laatstgenoemde zelfs 
aan het derde bord. Geweldig mensen. En dan is het super 
als Ko Kooman nog eens de enige blijkt te zijn, die zijn 
partij wint. Hij schaakt met een grote logica. Ik vermoed, dat 
als hij het op jonge leeftijd ge-
leerd zou hebben er een vervaar-
lijk schaker in hem gehuisd zou 
hebben. Hij was als eerste klaar 
na een dolle partij, die eindigde 
in een eindspel van toren met vier 
pionnen tegen paard en zes pion-
nen. De zeer actieve koning van 
Ko werd de winnaar. Daarna 
kregen we drie nullen om de oren. Bob Hartogh Heys, Zekri 
Amani en Herman de Munnik moesten opgeven, waarbij de 
laatste nog het verst kwam. Maar een eindspel in tijdnood is 
voor Herman nu eenmaal moeilijk. Bij Horst Eder werd het 
evenwicht nauwelijks verbroken. Ruud Verhoef bracht het 
nog tot pionwinst, maar ongelijke lopers verhinderden de 
uitbouw naar winst. Tegen kleine clubs moet de top het vaak 
ontgelden. Hedser Dijkstra hield echter volledig stand aan 
het eerste bord. Afwisselend leken de tegenstander en hijzelf 
winstkansen te hebben, maar het eindigde in een doodremi-
sestand. Aan het tweede bord ging het er minder wild toe. 
De man uit Zevenaar leek iets van voordeel te hebben, maar 
dat kwam er niet uit: remise bij Hendrik van Buren. Zo werd 
het dus een nederlaag met 5-3. In de volgende wedstrijd 
moeten wij revanche op onszelf nemen.  

Hendrik van Buren 
 
ASV-10 verlies na rommelige start: Het seizoen is wat chao-
tisch begonnen maar dankzij de hulp van diverse ASV orga-
nisatoren is het toch nog goed gekomen. Ik zal eerst het 
probleem schetsen. Het teamleidersoverleg dat altijd vooraf 
gaat aan de competitie was al in een laat stadium, hetgeen 
kwam door allerlei laatste wijzigingen en de enorme bult 
werk die in de voorbereiding van dat overleg zit opgesloten. 
Maar wij (teamleiders) hebben de informatie gekregen. 
Onderdeel daarvan is de afspraak welk team in de eerste of 
in de tweede competitieweek moet spelen. De eerste compe-
titieweek is de standaardweek, en de tweede is de uitwijk-
mogelijkheid. ASV-10 moest de eerste ronde in de 2e week 
spelen, maar in mijn beleving was die datum de 1e week. Zo 
ontstond er een communicatiestoornis tussen mij en onze 
tegenstander en die stond er dus netjes in de 1e week. Dat is 
helemaal mijn schuld want ik had ze moeten melden dat zij 
een week later verwacht werden. Door kordaat optreden van 
Hedser en enkele andere aanwezige regelneven werd er toch 
een team opgesteld. Ik moest van mijn werk thuis afgerukt 
worden om ook te komen spelen, dus was er een compleet 
ASV-10 om onze tegenstander te bestrijden.  
De wedstrijd dan nu, in alle commotie heb ik eigenlijk al-
leen mijn eigen partij goed kunnen bekijken, maar enkele 
dingen van de rest heb ik wel meegekregen. Op bord 6 stond 
René de Goey, hiermee debuterend in een ASV-team, iets 
beter maar werd langzaam in een mindere positie gespeeld 
en kreeg uiteindelijk een mat om zijn oren. Op bord 5 stond 
Philip Stibbe ergens gewonnen (citaat T. Jurrius) maar toen 
ik keek was het al uit, dus een 2e nul. Op bord 4 probeerde 
Wilfred Ariëns van alles maar achteraf gaf hij aan dat er 
ergens iets misgegaan was, waardoor slechts een remise 
eruit te halen viel. Lion de Kok op bord 3 speelde beheerst 
en maakte het mooi af, een terechte zege. Op bord 2 zat Jan 
Zuidema die ook alles uit de kast haalde maar toch tekort 
kwam in het eindspel en moest capituleren. Op bord 1 moest 
ik voor straf zitten tegen een bekende, ooit jeugdleider bij 
BAT geweest, en ik wist dat hij echt sterker was. In een 
gelijk opgaande stelling wist ik mijn pionnen wat verder 
naar voren te krijgen dan Pieter (mijn tegenstander). Maar in 

het eindspel zag ik niet een echt voordeel, dus heb ik het 
remiseaanbod direct aanvaard toen het kwam. Een slecht 
resultaat in een nog slechtere organisatie. Dat ga ik de ko-

mende tijd beter doen, alhoewel het 
aantal spelers in ons team afneemt. Ik 
doe hierbij een beroep op de nog los 
rondlopende spelers (degenen die 
niet in een team spelen) om te over-
wegen eens een keertje in ASV-10 
op te treden, we hebben jullie hard 

nodig en 1 keertje meedoen kan toch niemand kwaad doen. 
    Andre de Groot 
 
Toernooi: Op 21 oktober jl. werd in Ede het jaarlijkse rapid-
toernooi gehouden. De deelname viel de organisatie behoor-
lijk tegen. Slechts 37 schakers kwamen op het toernooi af. 
In groep A behoorde Wouter van Rijn vooraf tot de kans-
hebbers maar na 4 ronden had hij al 1½ punt verspeeld. In 
de 2e ronde verrekende hij zich en raakte een kwaliteit  kwijt 
in plaats van dat hij een stuk voorkwam. De nederlaag kon 
hij daarmee niet voorkomen. Toen hij in de 3e ronde ook 
nog een remise moest afstaan leek zijn rol uitgespeeld. 
SMB-er Anton van Rijn, ook vooraf één van de favorieten, 
ging ondertussen door met winnen en had na 6 ronden al 5½ 
punt. Hij had toen een punt meer op zijn achtervolgers Wou-
ter van Rijn en Gert-Jan van Vliet, die voor Veenendaal 
uitkomt, aan de slotronde. Wouter trof Anton in het beslis-
sende duel waarbij Wouter moest winnen om de koploper 
nog te achterhalen. Uiteindelijk moest hij met remise genoe-
gen nemen. Omdat van Vliet wel won werd deze ongedeeld 
tweede en bleef er voor Wouter de 3e prijs over. Ruud Wille 
eindigde in deze groep op 3 uit 7 na een wisselvallig toer-
nooi. In de B-groep begon Theo Koeweiden uitstekend. Hij 
won de eerste drie partijen op rij. In de vierde ronde miste 
hij mat in één en verloor toen zelfs nog. Ook moest hij nog 
een half punt inleveren omdat zijn tegenstander na een hevig 
tijdnoodduel weliswaar als eerste door de vlag ging maar 
Theo de klok niet stil had gezet en toen zelf ook tijdsover-
schrijding beging. De reglementen schrijven dan remise 
voor. Een beetje sneu, zeker gezien de manier waarop zijn 
tegenstander hier mee om ging. Maar goed regels zijn re-
gels! In de eindrangschikking behaalde Theo 4½ uit 7 en dat 
was goed voor een 3e plaats. Zo viel hij toch nog in de prij-
zen. 
 
Essent-toernooi: Henk Kuiphof speelde afgelopen week bij 
dit toernooi in Hoogeveen een sterk toernooi. Met een hele 
goede score van 5½ uit 9 eindigde hij op een gedeelde 8e 
plaats in een groep van 53 deelnemers. Alleen in de vijfde 
ronde werd verloren. Daar stonden 3 winstpartijen en 5 
remises tegenover. Henk mailde uw redacteur dat het een 
uitermate goed georganiseerd toernooi is. “Je kunt merken 
dat er een grote sponsor achter zit”, aldus Henk. In de eerste 
ronde trof Henk een belangrijk zwakkere tegenstander die 
op een gegeven moment remise aanbood. Henk sloeg dit af 
en won uiteindelijk wel, maar moest wel langs afgronden. In 
de volgende 3 ronden bereikte hij remise tegen allemaal op 
papier zwakkere tegenstanders. In de 5e ronde kreeg ik voor 
het eerst een sterkere tegenstander toebedeeld. Deze won 
tenslotte omdat hij Henk net een zet eerder mat zette dan 
onze ASV-er dat bij hem kon doen. Vervolgens won Henk 2 
partijen omdat zijn tegenstanders te veel fouten maakten. De 
voorlaatste ronde werd remise na 3 zetten. Het excuus is dat 
het tegen zijn hospita was. Bij winst zou hij het huis zijn 
uitgezet! In de laatste ronde behaalde hij weer een remise 
tegen een sterke Italiaanse Nederlander. Met de uiteindelijke 
score van 5½ uit 9 was hij tevreden. Zijn TPR was nagenoeg 
gelijk aan zijn rating, waardoor hij in rating gelijk blijft. 
Henk kan tenslotte iedereen aanraden om het Essent-
toernooi eens te spelen. 

1 Hedser Dijkstra ½
2 Hendrik van Buren ½
3 Herman de Munnik 0
4 Zekri Amani 0
5 Horst Eder ½
6 Ruud Verhoef ½
7 Ko Kooman 1
8 Bob Hartogh Heijs 0

1 André de Groot ½
2 Jan Zuidema 0 
3 Lion de Kok 1 
4 Wilfred Ariëns ½
5 Philip Stibbe 0 
6 René de Goey 0 


