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Oploswedstrijd: De stand van vorige week kwam uit het 

kampioenschap 1960 
van de jeugdteams 
van verschillende 

Sovjetrepublieken. 
Melnitsjoek - Vitol-
insh. Zwart won 
recht toe recht aan. 
Oplossing: 1....Dxg4 
2.fxg4 Txf1 3.Kg2 
h3+ 4.Kg3 Tg1+ 
5.Kxh3 Th8+ Als 
wit de dame terugof-
fert met b.v. 3.Dxf1 
of 5.Kh2 komt hij in 
een dik verloren 
eindspel terecht. 

 
Rapidcompetitie: Van-
avond spelen we op onze 
tweede rapidavond de 
ronde 5 t/m 8 in deze 
competitie. De stand na de 
eerste speelavond had nog 
niet in een eerdere EP 
gestaan. Om helemaal 
compleet te blijven heb ik 
deze hierbij nog even ter 
kennisneming weergege-
ven, zodat u weet waar u 
vanavond aan toe bent. 
 
Externe competitie: Nog 2 
teamwedstrijden uit de 2e 
OSBO-ronde stonden in de 
tweede speelweek op het 
programma. Eerst speelde 
ASV-10 op maandag 20 
november uit bij De To-
ren-8. Het werd een prima 
3-3 gelijkspel. Verder won 
op onze vorige clubavond 
ASV-4 met 6½-1½ ruim 
van UVS-3. Ook van eer-
der gespeelde wedstrijden 
had u nog verslagen te-
goed.  
 
ASV-4 heeft storm in de 
rug tegen UVS 3: 6½-1½ 
ASV-4 heeft de halve 
misstap tegen Wagenin-
gen-3 uit de eerste ronde 
rechtgezet tegen UVS-3. 
Het net gepromoveerde 
team gaf zich echter niet 
zonder slag of stoot ge-
wonnen al doet de uitslag 
anders vermoeden. ASV-4 

had een zware avond en daar waar het na een drietal uren 

spelen met 4-0 voor stond, had het 1½-2½ moeten staan. 
Eerst was het Robert Naasz die een vol punt extra haalde. 
Robert tastte mis in de opening en bleef een pion achter in 
slechte stelling. Een afwikkeling naar een slecht toreneind-
spel was nog de beste optie. De Nijmegenaar koos daarin 
ten onrechte voor torenruil en greep vervolgens in het pion-
neneindspel mis. Niet veel later won ook Erik Wille. Na een 
zet of acht was daar al pionwinst, maar een kamikazeactie 
richting vijandelijke koning werd keihard afgestraft. Een 
fraai stukoffer leidde in bijna alle varianten tot mat of mate-
riaalverlies. Erik koos voor het inleveren van de kwaliteit. 
Die werd niet aanvaard en ineens was de stelling weer bin-
nen de remisegrenzen. Een truc leverde een stuk en de partij 
op. Siert Huizinga liet zien dat het vierde ook spelers heeft 
die kwalitatief goede partijen kunnen spelen. Met actief 
stukkenspel greep onze routinier het initiatief. Met twee 
torens voor de dame werd de tegenstander in de aanval mat 
gezet. Het vierde punt kwam van Erika Belle. In een vol-
komen gelijkopgaande partij ging Erika twee maal remise 
uit de weg, vanwege de stellingen van onder meer Robert en 
Erik. In het eindspel werd Erika beloond voor haar doorzet-
tingsvermogen. Ze begreep het eindspel gewoon beter en 
won. Gerben Hendriks was intussen in goede stelling in 
tijdnood geraakt. Een dubbeltoreneindspel met een pluspion 
werd om die reden remise gegeven. Ook Murat Duman 
boekte zijn tweede zege. De junior van het vierde was in 
een gesloten stelling handiger met laveren. Kwaliteitswinst 
was echter niet voldoende voor de winst; daarvoor moest de 
stelling eerst geopend worden. Dat deed Murat met veel 
geduld en daarmee kwam zijn zege bijna op het niveau van 
Siert. Invaller Paul Schoenmakers lette als een echte pen-
ningmeester op de kleintjes. In een voorzichtige partij voor-
kwam Paul eerst alle kansen voor zijn tegenstander alvorens 
zelf het initiatief te nemen. Een verre vrijpion was de belo-
ning voor zoveel geduld. Captain Anne Paul Taal verliest 
als een echte kapitein als laatste het schip. De vorige wed-
strijd had al aangetoond dat hij uitstekend presteert onder 
grote druk. Vandaar dat Anne Paul toen wel de 3-4 achter-
stand wist weg te werken. Bij een 6½-½ voorsprong was die 
druk er vanzelfsprekend niet. Het zal ook wel om die reden 
geweest zijn, dat Anne Paul na een moeilijke partij vergat 
zijn tegenstander mat te zetten om vervolgens zelf mat te 
gaan. Anne Paul, volgende keer mag je weer bij 3½-
3½……     Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: ASV-4-UVS-3: 1. E. Wille - M. 
Verstappen 1-0; 2. G. Hendriks - M. de Kruijff ½-½; 3. 
A.P. Taal - L. Hofman 0-1; 4. P. Schoenmakers - P. Schut 
1-0; 5. S. Huizinga - F. Nijenhuis 1-0; 6. M. Duman - W. 
van Hulst 1-0; 7. E. Belle - G. van Roosmalen 1-0; 8. R. 
Naasz - R. van Geel 1-0. Eindstand 6½-1½ 
 
Ruim verlies ASV-7: Bennekom-2 zou best de promoven-
dus van de groep kunnen worden. De gemiddelde rating van 
dit team ligt erg hoog. De wedstrijd begon echter hoopge-
vend. Hendrik van Buren moest vooruitspelen en deed dat 
tegen de voorlopig vaste invaller van Bennekom-1. Het 
verschil in rating (240 punten) deed zich echter niet voelen. 
De stelling bleef in evenwicht. Remise. We kwamen zelfs 
voor door Ruud Verhoef. Die kreeg de kans een paard op de 
derde lijn te plaatsen (met zwart). Kasparov noemde dit niet 

Stand rapidcompetitie na 
4 ronden (26 oktober 2006): 

Nr Naam Pnt. Part. 
1 Jacques Boonstra 3½ 3 
2 Erwin Velders 3½ 3 
3 John Sloots 3 3 
4 Otto Wilgenhof 3 4 
5 Bert Sigmond 3 2 
6 Theo Koeweiden 3 4 
7 Philip Stibbe 3 4 
8 Harm Steenhuis 2½ 2 
9 Siert Huizinga 2½ 3 
10 Tijs van Dijk 2½ 3 
11 Hendrik v. Buren 2½ 3 
12 John Bijlsma 2½ 4 
13 Hans Meijer 2½ 3 
14 Frans Veerman  2 3 
15 Theo Jurrius 2 3 
16 Hedser Dijkstra 2 1 
17 Richard v.d. Wel 2 2 
18 Harold Boom 2 3 
19 Paul de Freytas 2 4 
20 Ko Kooman 2 4 
21 Gerben Hendriks 2 3 
22 Lion de Kok 2 4 
23 Jacob Zandbergen 1½ 4 
24 Gonzalo Tangarife 1½ 4 
25 Anne Paul Taal 1½ 3 
26 Frits Wiggerts 1½ 3 
27 Ruud Wille 1½ 4 
28 Martin Weijsenfeld 1 4 
29 Henk Kelderman 1 4 
30 Dick Hajee 1 3 
31 Bob Hartogh Heijs 1 4 
32 Ignace Rood 1 3 
33 Hein van Vlerken 1 4 
34 Ingrid Rietmeijer 1 2 
35 Jan Vermeer ½ 4 



voor niets een octopus. Het beest kreeg de witte stelling 
duidelijk in zijn greep en dat bracht de winst. Maar toen was 
de koek voorlopig op. Zekri Amani hield lang een gelijke 
stelling. Maar hij overzag een grap van de tegenstander via 
loperruil op g2. Daarna stond hij slechter. Vervolgens ging 
Horst Eder van het bord. Hij had een offer van Jan Werle 
afgekeken. Dit leverde een kansrijke, maar zeer moeilijke 
stand op. Horst werd zelf het slachtoffer. Hij ging door de 
klok terwijl de tegenstander nog ruim een half uur had. 
Vervolgens was Frans Veerman aan de beurt. Hij kwam niet 
goed uit de opening en moest met pionverlies de d-lijn aan 
de tegenstander laten. Toen ging het snel verkeerd. Daarmee 
had Bennekom 4½ punt en was de wedstrijd verloren. Hed-
ser Dijkstra kon het tij niet keren. Zijn tegenstander speelde 
geduldig en precies. Hij kon uiteindelijk op de tweede lijn 
binnen komen. Alleen met pionverlies kon Hedser tot afruil 
komen. Het matgevaar was weg, maar de stand viel niet 
meer te verdedigen. Toch kwam er nog een punt binnen. 
Ignace Rood (wat zullen wij hem missen) speelde een 
agressieve partij. Pionwinst leek toch in remise te verzanden 
wegens noodzakelijke herhaling van zetten. Maar met in-
ventief spel omzeilde hij dit probleem. Nog bleef het span-
nend want de klok tikte door; maar met nog 17 seconden 
over zette Ignace de tegenstander mat. Nog even een speci-
aal woord over Ko Kooman. Hij werd op het ááállerlaatste 
moment gevraagd nog in te vallen. Daardoor begon hij de 
partij met drie kwartier achterstand. Uiteraard speelde hij 
snel een bekende variant. Maar later brak de tijd hem toch 
op. De partij was moeilijk – een stuk voor drie pionnen. 
Toen ging hij in de fout door een doorgebroken pion niet 
goed af te stoppen. Toen zijn koning werd afgesneden werd 
het hem duidelijk, maar de stand was reddeloos. Maar toch 
hulde. Er zullen niet veel leden zijn, die na een telefoontje 
om acht uur nog bereid zijn vlug in de auto te stappen en 25 
kilometer verderop te gaan spelen. Een nederlaag met 5½–
2½. En toch is het eigenlijk niet eens zo slecht. Wie weet, 
dat Hedser, Ruud, Horst en Hendrik tegenstanders boven 
1800; Zekri Amani zelfs boven 1900 hadden en ons team  
als hoogste rating 1688 laat zien, zal het er mee eens zijn, 
dat er dapper partij gegeven is. Hendrik van Buren 
J. Wouters - H. Dijkstra 1-0: J. Dinsbach- R. Verhoef 0-1; 
R. Balder – I. Rood 0-1; M. Sonnenberg –H. Eder 1-0; J. 
Decker – Z. Amani 1-0; C. Struijk – F. Veerman 1-0; C. v. 
Oosterwijk – H. v Buren  ½-½; M. Smit – K. Kooman 1-0. 
Eindstand 5½-2½ 
 
Stevig pak rammel ASV-8: Tja, na de euforie van de vorige 
wedstrijd staat ASV-8 weer met beide benen op de grond. 
Nadat onze Velpse gasten waren verwelkomd door onze 
uitstekende wedstrijdleider Martin Weijsenfeld bleek de 
eerste bordspeler van Velp nog niet aanwezig maar dit werd 
opgelost doordat de non-playing captain van Velp aan dat 
bord maar plaatsnam. De eerste die zijn koning moest om-
gooien was Herman de Munnik hetgeen ik kon waarnemen 
aan een hoop gemurmel en het snel wegbenen van Herman 
uit de speelzaal, een verslag over deze partij heb ik dan ook 
niet ontvangen. Herman moest in het strijdperk treden tegen 
onze eigen Erwin Velders die mij van te voren al had ver-
teld dat hij in bloedvorm was en dat dus ook (helaas voor 
ons) heeft bewezen (0-1). Als tweede kwam Theo Koewei-
den mij melden dat hij moest opgeven. Aanvankelijk was 
onze Theo goed uit de opening gekomen maar naar eigen 
zeggen maakte hij een blunder waardoor hij de kwaliteit 
verloor en na lang tegensputteren ook de partij (0-2). Daar-
na ging het heel snel bergafwaarts. Jans Askes was tegen 
zijn onverwachte tegenstander met het Russisch goed uit de 
opening gekomen maar kwam in een nadelig eindspel te-
recht omdat zijn koning niet goed gepositioneerd was en 
een aanval van zijn tegenstander niet meer kon pareren (0-
3). Ko Kooman kreeg een Siliciaan tegen zich en had goede 
aanvalskansen op de koningsvleugel. Het leek een kwestie 
van tijd dat Ko het punt zou binnenhalen maar niets was 
minder waar. Zijn tegenstander slaagde er wonderwel in 
onder de druk vandaan te komen en wist uiteindelijk zelfs 
het initiatief over te nemen. Ko zag een gepende pion met 
schaak over het hoofd waardoor zijn tegenstander een be-
langrijke centrumpion won. Uiteindelijk kwam er een eind-
spel op het bord van 6 pionnen en koning tegen 5 pionnen 

en koning en Ko wilde al opgeven omdat zijn tegenstander 
de winst voor het grijpen had. Tot grote opluchting van Ko 
kreeg hij een remisevoorstel aangeboden welk hij bliksem-
snel aannam (½-3½). De teamleider moet nog van het hart 
dat hij bewondering heeft voor de conditie van Ko omdat hij 
de maandag daarvoor al in Bennekom te elfder uren moest 
op komen dagen als invaller van ASV 7, op zulke leden 
moeten we zuinig zijn. John Bijlsma speelde Koningsgam-
biet maar deze agressieve opening leverde hem nagenoeg 
niets op. Hij kwam uiteindelijk een pion achter maar had de 

remisehaven lang in zicht door 
zich taai te verweren. Hij verga-
loppeerde zich echter toch nog 
waardoor hij gelijk kon opge-
ven daar zijn tegenstander een 
pion kon laten promoveren, 
jammer John (½- 

4½).Uiteindelijk Bert zelf: bij uitzondering was hij het laats-
te klaar met zijn partij. Hij speelde Albins Tegengambiet en 
leek aanvankelijk zijn tegenstander het hiermee heel moei-
lijk te gaan maken. Deze wist echter onder de druk uit te 
komen en na dameruil hield Bert twee paarden en 5 pionnen 
over en zijn tegenstander twee lopers en vijf pionnen. Deze 
wist zijn koning zodanig in de strijd te werpen dat het een 
kwestie van tijd leek dat ook Bert zich gewonnen moest 
geven. Bert wist zich echter weer ouderwets taai te verdedi-
gen zodat de partij uiteindelijk verzandde in remise ( 1-5). 
Volgende maand tegen OPC thuis vertrouw ik erop dat we 
ons zullen revancheren.    Bert Sigmond 
 
Prima gelijkspel ASV-10: Er rust geen zegen op ASV 10 dit 
seizoen. Uitwedstrijden zijn altijd al moeilijk om voldoende 
spelers te vinden, maar deze wedstrijd spande toch wel de 
kroon. Ondanks het feit dat we gewoon in Arnhem zouden 
blijven. Misschien lag het aan de maandag. Hoe dan ook 
nadat er 13 senioren benaderd waren om mee te doen waren 
er nog slechts 2 spelers bereid om ook te spelen. We waren 
zo’n beetje door de complete ledenlijst heen en moesten dus 
bij de jeugd gaan zoeken. Dat lukte wonder boven wonder. 
Onbegrijpelijk dat juist de jeugdspelers naar een uitwed-
strijd wilden en mochten. Met een echt jeugdteam gingen 
wij dus een uitwedstrijd spelen (en niet eens op vrijdag-
avond). De laatste reglementswijziging is dus eigenlijk 
onzinnig te noemen. Van de partijen heb ik niets opgeschre-
ven, want niet alleen spelen de jeugdigen wat sneller dan de 
senioren normaal gesproken doen, waardoor er al snel enke-
le partijen uit waren, maar ergens had ik ook het gevoel dat 
er toch geen interesse zou zijn voor de verrichtingen (gezien 
de interesse die er al niet was om een partijtje te gaan spe-
len). Zoals gezegd waren er al snel 
enkele partijen uit, Aming en Umit 
waren als enige nog aan het spelen. 
Aming probeerde een foutje uit de 
opening goed te maken, hetgeen 
uiteindelijk niet bleek te lukken. 
Umit als laatste nog aan de gang 
moest dus het enige haalbare matchpunt binnenhalen, en zo 
zag het er op het bord ook uit. Umit maakte het gewoon 
netjes af. Volgende uitwedstrijd reken ik op de senioren, 
want die zal in Voorst zijn, en met normaal aanvangstijdstip 
en normale speelduur wordt dat dus echt een latertje. Ge-
lukkig heb ik al 3 spelers beschikbaar. Andre de Groot 
 
ASV-Nieuws: Volgende week donderdag is het alweer de 
deadline voor ASV-Nieuws dat vervolgens op 14 december 
zal verschijnen. Kopij kunt u vanzelfsprekend bij Ignace 
Rood inleveren. Laten we er met zijn allen weer een gewel-
dig blad van maken!! 
 
Uitslagen interne competitie ronde 12 (23 november 2006): 
Schleipfenbauer–Wilgenhof 0-1; de Freytas–Jonkman ½-½; 
Buisman – Plomp 1-0; Verkruissen – Weijsenfeld 0-1; Ho-
gerhorst – Hartman 1-0; R. Wille – R. van Gemert ½-½; 
Hajee – Dekker 0-1; Vermeer – Steenhuis ½-½; Kuiphof – 
van Amerongen ½-½; van Belle – Wiggerts ½-½; Rood – 
Boom ½-½; Boonstra – Kooman 1-0; Manschot – Zandber-
gen  1-0; Ariëns–Kelderman 1-0; de Groot–Zunnebeld ½-½; 
van Vlerken – Zuidema 0-1; Stibbe – Rietmeijer 1-0. 

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

1 Umit Duman 1 
2 André de Groot 0 
3 Lion de Kok 1 
4 Jesse Giling 1 
5 Aming Cheng 0 
6 Carlo Bredius 0 


