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45e jaargang no. 40      donderdag 23 november 2006 
Oploswedstrijd: Vorige week kwam N.N. weer in actie en 
opnieuw redde hij het niet. Wit (Bondarevsky) vond hier een 
leuke winstgang. Mijn computer had er 44 seconden voor 
nodig, maar had toen nog niet in de gaten, dat er inmiddels 

een gewonnen stand op 
het bord stond. Hij gaf 
als waardering -0,01. 
Dat werd spoedig daar-
na +10,6: Oplossing: 1. 
Pxd4, cxd4 2.Dxb7 
Txb7 3.Txe8 Kxe8 
4.Lxc6+ Td7 5.Ke2 
Die laatste zet hoort bij 
de goede oplossing. 
Ineens Lxd7 maakt de 
afloop ongewis. 
 
Verenigingsavond: Het 
is nu zondagochtend. 

De ochtend na onze verenigingsavond. Maar meteen ook de 
hoogste tijd om weer te beginnen aan een nieuwe En Passant 
want ook die moet er donderdag (vandaag dus) weer voor u 
liggen. Zaterdag waren er zo’n 40 mensen in het Lorentz om 
deel te nemen aan de verenigingsavond. Dat had natuurlijk 
groter kunnen zijn maar diverse leden waren ook verhinderd 
vanwege andere afspraken. Helaas, maar wellicht een andere 
keer beter. Na een prima koud en warm buffet kon men zich 
vermaken met diverse oud-Hollandse spelen. Dus nu eens 
geen varianten van het Spaans, Siciliaans, Indisch of wat er 
maar op een schaakbord kan verschijnen maar nu moest men 
zijn behendigheid tonen bij bijvoorbeeld het hamertjesspel 
de rolbaksjoelschijven, de muizenval de wiebelboot en het 
spiegelschrijven (dat veel makkelijker leek dan het was) en 
nog diverse andere spelen. En als er even niet gespeeld werd 
dan kon men ook gezellig een praatje maken om elkaar zo 
ook beter te leren kennen. Na de spelen vormde een ouder-
wetse verloting met veel prijzen de afsluiting van een gezel-
lige avond.  
 
Rapidcompetitie: Zo’n maand vliegt voorbij. Volgende 
week is het alweer tijd voor onze tweede rapidavond van dit 
seizoen. Dus even een weekje geen ronde voor de interne, 
daar gaan we 7 december weer mee verder. 
 
Externe competitie: Het merendeel van onze teams kwam 
vorige week al in actie. Alleen ASV-4 speelt vanavond nog 
zijn wedstrijd tegen UVS-3 uit Nijmegen. Hoe deden onze 
teams het in deze tweede ronde. Vorige week verloor eerst 
ASV-7 uit bij Bennekom-2 met 2½-5½. Op dinsdag won-
nen onze senioren van ASV-9 nipt bij SMB-8 met 3½-2½. 
ASV-6 revancheerde zich met een uitstekende 5½-2½ winst 
op De Zeven Pionnen uit Epe. Ook op deze donderdag 
moest ASV-8 getuige de 1-5 nederlaag diep buigen voor 
Velp-2. ASV-5 zette dit een dag later op vrijdagavond recht 
door Velp-1 met 4½-3½ te verslaan. Inmiddels heeft maan-
dag jl. ook ASV-10 gespeeld tegen De Toren-8. Daarover 
volgende week meer want deze EP had ik toen al afgerond. 
Alvorens met de eerste verslagen te beginnen eerst een stuk-
je dat ik kreeg van Gerrit Verbost over het 10-jarig bestaan 

van het seniorenteam, dat toch een heel belangrijke plaats 
inneemt binnen onze vereniging. 
 
Tien jaar seniorenteam: In de EP van 6 juni 1996 wordt het 
seniorenteam voor het eerst genoemd. Van ons huidige team 
maakten toen al Jacob Zandbergen, Henk Kelderman en 
Hein van Vlerken deel uit. Bob Hartogh Heijs en ondergete-
kende speelden toen nog in andere teams. In de loop der 
jaren ontvielen ons Kees van der Meer, Matthijs van Dijk en 
Piet Blees terwijl anderen zoals Co Rotmans en Wim Huis-
man de vereniging verlieten. Naast het 115-jarig bestaan van 
ASV en de 90e verjaardag van Henk Kelderman is ook het 
10-jarig bestaan van ons Seniorenteam zeker vermeldens-
waard. Wij zien ook ons toekomstig optreden (op beschei-
den niveau) met vertrouwen tegemoet.  Gerrit Verbost 
 
Zwaar bevochten zege ASV-5 op Velp-1: ASV-5 heeft de 
tweede ronde van de OSBO competitie opnieuw gewonnen. 
In en tegen Velp werd het na een sportief duel 4½-3½. De 
sfeer in Velp was vriendschappelijk en gemoedelijk, maar 
het werd een echte wedstrijd. In de eerste helft van de avond 
kwam ASV op voorsprong. De wedstrijd van Henk Kuiphof 
eindigde nog vrij snel in remise, maar kort daarna wonnen 
Paul Schoenmakers en Tony Hogerhorst waardoor we op 
2½-½ kwamen. Henk had een soort Konings-Indiër op het 
bord waarbij de zware stukken werden geruild en alles in 
evenwicht bleef. Na 28 zetten werd remise overeengeko-
men. Paul Schoenmakers won in een mooie combinatie een 
toren van Eric Braun. En Tony Hogerhorst won na een Sici-
liaanse opening een pion op de 22e zet en kort daarna op de 
27e zet nog een vol stuk. Wie om tien uur langs de borden 
liep zag dat de ruime voorsprong maar tijdelijk zou zijn. 
Nico Schoenmakers speelde hardnekkig door terwijl hij een 
volle toren achter was gekomen in een ingewikkelde combi-
natie “met veel gooi en smijtwerk” aldus Nico. En Horst 
Eder, die de plaats innam van Theo van Amerongen (die wij 
natuurlijk feliciteren omdat vandaag zijn peettante 94 is 
geworden!), moest tegen clubgenoot Walter Manschot aan-
treden. Walter was duidelijk niet van plan om cadeaus weg 
te geven. Horst kwam een kwaliteit achter en moest hard 
vechten om in een moeilijke stelling het hoofd boven water 
te houden. Zowel Nico als Horst moesten zich enige tijd 
later gewonnen geven. De stand was weer gelijk: 2½-2½. 
Rob van Belle stond steeds goed. Hij kreeg de kans om een 
paard op een ijzersterk veld te posteren. Het toreneindspel 
dat later volgde was ook nog steeds in Rob’s voordeel maar 
ergens in de afwikkeling is het voordeel verdampt. Het werd 
remise. En de stand bleef gelijk: 3-3. Albert Marks had met 
de zwarte stukken een Shvesnikov op het bord getoverd 
waarbij hij erin slaagde om geleidelijk steeds meer druk op 
te bouwen. Bij de witspeler stonden de stukken elkaar in de 
weg en Albert kon daarvan gebruik maken door een kwali-
teit te winnen. Daarna wist Albert een matnet te spinnen 
waar zijn tegenstander niet meer uitkwam. Het werd daar-
mee 4-3 met alleen de partij van Eric Hartman nog te gaan 
waarin het helemaal gelijk stond. Zijn tegenstander kwam 
daarop met een alles of niets aanval. Met weinig tijd voor 
beide spelers over werd een groot aantal zetten gespeeld 
waarbij over en weer de nodige fouten werden gemaakt. 
Maar toen een toreneindspel overbleef, waarbij eigenlijk 



verder alle pionnen werden opgeruimd, zag de speler van 
Velp in dat remise onvermijdelijk was. En zo ging ASV 5 
op de valreep met de volle buit terug naar Arnhem. In de-
cember volgt de wedstrijd tegen Ede, dat na de tweede ronde 
ook nog ongeslagen is. Willen we onze goede klassering 
behouden, dan zullen we in Ede vol aan de bak moeten. Tot 
slot bedankt ASV 5 de meegereisde supporters (Siert, Mar-
tin & Josina) die ons tijdens de wedstrijd een hart onder de 
riem kwamen steken!   Eric Hartman 
Gedetailleerde uitslag: 1. Eric Braun - Paul Schoenmakers 
0-1; 2. Eric de Winter - Eric Hartman ½-½; 3. Carel Huis-
kamp - Nico Schoenmakers 1-0; 4: Leen van Dalen - Al-
bert Marks 0-1; 5: Hans van Capelleveen - Henk Kuiphof 
½-½; 6: Walter Manschot - Horst Eder 1-0; 7. Jon Vos - 
Tony Hogerhorst 0-1; 8. Jan van Galen - Rob van Belle ½-
½. Eindstand Velp-1 - ASV 5 3½ – 4½ 
 
ASV 6 hervindt zichzelf tegen De Zeven Pionnen 5½-2½: 
Na het chaotische begin van het seizoen in de vorige ronde 
liep deze keer alles op rolletjes. Slechts Tom Bentvelzen 
was niet van de partij vanwege zijn vakantie en dat had hij 
ruim van tevoren al aangegeven. Jan Groen speelde zijn 
eerste OSBO-wedstrijd. Jan speelde een Siciliaanse opening 
met zwart. Zijn tegenstander ( bleek een nerveuze invaller te 
zijn die "slecht tegen spanning" kon zei hij zelf later...) ver-
loor onnodig een tempo, waardoor Jan een klein initiatief 
kon opbouwen. Door een te optimistische aanval op de h-g 
lijn kwam Jan  met een pion minder, maar met het loperpaar 
niet onaardig te staan. Later bleek dit toch niet voldoende 
voor een doorslaggevend initiatief. Remise. Frits Wiggerts 
speelde een leuk partijtje met wisselende kansen. Met een 
aanval  van de g4 en g5 op de koningstelling wist Frits een 
kwaliteit te winnen en daarmee de partij. Dick Hajee kwam 
in een gelijkopgaande strijd in het eindspel een pion achter 
en vervolgens drie pionnen. Maar Dick kreeg met zijn toren 
en paard een aanval, waardoor hij de drie pionnen weer 
afsnoepte. In het interessante eindspel moest Dick daarna 
zijn paard weer offeren om mat te voorkomen. Eeuwig 
schaak was tenslotte de einduitkomst. Jacques Boonstra had 
lange tijd het beste van het spel. Maar door taai verdedigen 
van de Epenaar kwam Jacques er niet door. In de aanval was 
Jacques wat materiaal kwijt geraakt en op het eind kwam hij 
dat echt te kort. Waarom de tegenstander op bord zes ging 
zitten terwijl hij op grond van zijn elo op bord twee hoort is 
een raadsel. (2-1). Jan Vermeer speelde met zwart zijn te-
genstander van het bord, maar naar een ernstige fout van 
Jan, hij moest zijn dame geven tegen een toren en een loper, 
kon hij weer van voren af aan beginnen. Door zeer actief 
spel kreeg hij zijn tegenstander er alsnog onder. (Na vier uur 
spelen). Abbes Dekker stond steeds fractioneel minder. Zijn 
remiseaanbod werd dan ook geweigerd. Echter de Epenaar 
ging daarna slechter schaken en Abbes kon alsnog toeslaan. 
Ignace Rood kreeg het Russisch op het bord. Zijn opponent 
kreeg het moeilijk maar een mindere paardzet van Ignace 
bracht hem in de problemen. Na de dameruil moest Ignace 
met een pion minder het eindspel ingaan. Maar een actieve 
toren veroverde de pion weer terug en de remise was binnen.  
Saifudin Ayyoubi stond steeds iets prettiger met een pion op 
d2 op promoveren. Het einde van de partij maakte Saifudin 
het (hard)handig af. De 5½-2½-winst spoelt toch iets weg 
van het grote verlies van de eerste ronde. Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag:1.Saifudin Ayyoubi - D. Elskamp 1-
0; 2. Dick Hajee - H.P. de Goede ½-½; 3. Jan Vermeer - 
M. Wind 1-0; 4. F. Wiggerts - A.G. Logtenberg 1-0; 5. A. 
Dekker - H. Zimmerman 1-0; 6. J. Boonstra - J. Zwartjes 
0-1; 7. J. Groen - H.J. de Vegt ½-½ 8. I. Rood - J.X.H. 
Flierman ½-½. Eindstand 5½-2½. 
 
Winst voor ASV-9 in Nijmegen: Voor de tweede ronde 
gingen de senioren op 14 november op bezoek bij SMB-8 in 
Nijmegen. Hans Meijer was reeds na een uur klaar. Hij 
kwam in de opening een pion voor maar na afruil van de 
lichte stukken wist de tegenstander eeuwig schaak te berei-
ken. Invaller Jan Zuidema (voor Bob Hartogh Heijs) kon 
vanuit de opening een goede stelling opbouwen en de tegen-
stander onder druk zetten. Dit overwicht kon hij nog verder 

versterken toen de SMB-er een blunder maakte en meteen 
opgaf. In de partij van Henk Kelderman bleef alles in even-
wicht totdat na afruil een toreneindspel op het bord kwam 
waarbij Henk de d-lijn kon bezetten. Gezien de stelling zag 
hij echter onvoldoende mogelijkheden voor een winnende 
voortzetting en werd tot remise besloten. Hein van Vlerken 
kreeg een vrouwelijke tegenstander. Ze pakte de partij 
voortvarend aan en bouwde vanuit de opening een ruimtelijk 
overwicht op. Hein’s mogelijkheden werden  ingeperkt toen 
een paard werd gepend. Tegen een beslissende aanval met 
pion, dame, loper en toren bleek de stelling van Hein niet 
bestand. Jacob Zandbergen wist na een gelijkopgaande ope-
ning een pion te winnen hetgeen de tegenstander niet belette 
aanvallend te spelen. Jacob verdedigde zich goed en tenslot-
te besliste hij de partij met damewinst door aftrekschaak. 
Een fraai resultaat! Bijna traditiegetrouw was Gerrit Verbost 
als laatste nog in de strijd. Met zwart spelend kwam hij goed 
uit de opening en had na 20 zetten een voorsprong van 2 
pionnen opgebouwd. Helaas verloor hij in het middenspel 
even het overzicht waardoor niet alleen de pionnen, die hij 

meer had, verloren gingen maar 
voorts alle zeilen bij moest zetten 
om de voortdurende vijandelijke 
aanvallen te weerstaan. Gerrit bood 
nog remise aan maar dit werd na-
tuurlijk met het oog op de stand 

geweigerd. Er volgde een langdurige wilde partij met aan-
vallen over en weer. Met nog ongeveer 4 minuten op de 
klokken kwam een stand op het bord van koning + toren 
(SMB) tegen koning + paard (ASV). De tegenstander zette 
echter nog door en probeerde de vijandelijke koning in een 
hoek te drijven maar Gerrit hield zijn koning in het centrum 
met zijn paard eromheen. De tegenstander zag toen in dat hij 
in remise moest berusten zodat Gerrit hiermee het winnende 
halfje scoorde en de eindstand op 2½-3½ werd bepaald. Al 
met al toch een benauwde overwinning. Henk Kelderman 
 
Toernooi: In Doetinchem werd afgelopen zaterdag het jaar-
lijkse rapidtoernooi gehouden. Het aantal deelenemers was 
laag. Slechts 36 schakers vonden de weg naar het Doetin-
chemse Denksportcentrum. De A-groep (16 spelers) kende 
met de buitenlanders Michael Feygin (2520), Rafael Frid-
man (2418) en onze trainer Willy Hendriks (2435) een ster-
ke top. Zij zouden ook de dienst uitmaken. De anderen in 
deze groep waren veelal aan elkaar gewaagd. Voor Paul de 
Freytas, Ruud Wille en ons dubbellid Henny Haggeman en 
lid van de organiserende vereniging de uitdaging om hierbij 
een rol van betekenis te spelen. Ruud zag dit in de eerste 
ronde al mislukken door een nederlaag tegen Henny die met 
een centrumdoorbraak definitief voordeel behaalde. Hij 
kwam ook nog op 2 uit 3 door een winstpartij in de derde 
ronde maar daarna wilde het niet meer lukken en hij eindig-
de daardoor op 2½ uit 7. Paul speelde een paar spannende 
partijen die veelal pas in de tijdnoodfase werden beslist. 
Enkele daarvan vielen net de verkeerde kant op. Zo kwam 
Paul uit op 3 uit 7. Ruud kwam na zijn mislukte start toch op 
gang en scoorde vervolgens 3 uit 4 en mocht het toen aan 
bord 1 opnemen tegen de eerder genoemde Feygin. Aanvan-
kelijk ging dit met wit heel voorspoedig maar toen het op 
echt schaken aankwam was het snel gebeurd. De slotronde 
werd afgesloten met een remise zodat hij in de grote mid-
denmoot eindigde op een gedeelde 6e plaats. Willy Hendriks 
verloor al in de 2e ronde van deze Feyging en moest toen in 
de achtervolding maar kon hem niet meer bedreigen. Feygin 
won met 6 uit 7 gevolgd door Hendriks en Fridman.  
Uitslagen interne competitie 11e ronde (16 november 2006): 
Van der Wel – Schleipfenbauer 0-1; Plomp – Tangarife 1-0; 
Jonkman – van Rijn ½-½; de Freytas – Buisman 1-0; Weij-
senfeld – Taal ½-½; E. Wille – R. Wille ½-½; van Ameron-
gen – Verkooijen ½-½; van Gemert – Naasz 1-0; Boom – 
Hogerhorst 0-1; van Belle – Manschot 1-0; Eder – Veerman 
½-½; Zunnebeld – Ariëns 1-0; Egging – Zandbergen 0-1; de 
Kok – Kelderman 0-1; van der Krogt – Verbost 1-0; Stibbe 
– Zuidema 0-1; van Vlerken – de Goeij 1-0. 

1 Jacob Zandbergen 1
2 Hans Meijer ½
3 Jan Zuidema 1
4 Gerrit Verbost ½
5 Henk Kelderman ½
6 Hein van Vlerken 0


