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Oploswedstrijd: Ook vorige week was er een stand om te 

onthouden. Het kan ooit een 
bruikbaar idee zijn in de 
eigen partij. De stand is uit 
de partij Watson – Weide-
mann uit 1984. Wit speelt 
en wint. Oplossing: 1. Lg7, 
Dxd2 2. Lxf6 en mat op h8 
is niet te vermijden. 
 
Externe competitie: We 
staan aan het begin van een 
drukke periode van team-
wedstrijden. Een chronolo-
gisch overzicht. Het begon 

maandag jl. al toen ASV-9 in Arnhem-Zuid tegen koploper 
De Toren-7 speelde. Zou de routine van onze senioren de 
doorslag hebben gegeven of waren onze vrienden uit Zuid 
toch sterker. Ook ASV-7 kwam reeds in actie tegen het 
eveneens puntloze Tornado uit Beneden-Leeuwen. Voor het 
zevende was winst eigenlijk noodzaak om aansluiting te 
houden met de teams boven de fatale streep. Deze EP was 
toen alweer afgerond. Meer over deze wedstrijden dus in een 
volgende EP. Verder reist ASV-5 vanavond af voor het duel 
tegen Ede-2. Een belangrijke wedstrijd want beide teams zijn 
naast BAT-Zevenaar-3 nog zonder puntverlies. Ede-2 voert 
daarbij de ranglijst zelfs aan met een half bordpunt meer. Het 
is dus een echt vierpuntenduel. De winnaar doet goede zaken 
en de verliezer haakt (voorlopig) af. ASV-6 speelt vanavond 
thuis. Zij ontvangen Ugchelen. In deze wedstrijd werd vori-
ge week reeds een partij vooruit gespeeld. Hierin speelde Jan 
Groen remise. Daar moest hij wel voor vechten, want hij lette 
even niet op en verloor met schaak zijn pion op h2. Door het 
spel verder actief en ingewikkeld te maken, werd deze ach-
terstand onbelangrijk gemaakt. Vanavond vinden dus de 
overige 7 partijen plaats. Bij winst kan het zesde wellicht nog 
aanhaken bij de top. Ook ASV-8 speelt thuis. Zij ontvangen 
OPC uit Oosterbeek, een duel in de middenmoot. Morgen-
avond speelt ASV-10 in Voorst tegen het jeugdteam van 
Voorst-3. Dan komen we bij onze zaterdagteams die over-
morgen alweer hun vierde ronde afwerken. ASV-1 doet dit in 
Hoorn waar NSI De Eenhoorn de tegenstander is. Dit op 
papier sterke team verloor het inhaalduel tegen SOPS-
WEPS’29 uit de 3e ronde met 5-3 en staat nu net als ons 
eerste op een wat tegenvallende positie in de middenmoot 
met 2 punten. Voor ASV-2 is er alweer een streekduel. Na 
BAT-Zevenaar in de vorige ronde wacht nu Doetinchem. Dit 
team doet het dit seizoen heel goed en heeft evenals ASV-2 4 
punten waarmee ze een punt achter koploper BAT staan. 
Zonder in herhaling te vervallen is ook dit een belangrijk 
duel! Datzelfde geldt in feite ook voor ASV-3 dat in Wage-
ningen-2 een sterke tegenstander ontmoet. Vorig seizoen 
degradeerden de gastheren uit de KNSB en mogen tot de 
kanshebbers worden gerekend hoewel juist ASV-3 onver-
wacht gedeelde koploper is en Wageningen-2 op 2 punten 
achterstand staat. Tot slot speelt volgende week donderdag 
alleen nog ASV-4 thuis tegen Veenendaal-2, een duel ook 
weer dat door ASV gewonnen moet worden om in de race te 
blijven. U ziet het, op alle fronten zijn de belangen nog groot 
zeker nu er nog weinig tekening in de diverse ranglijsten is 
gekomen en dan kan het nog alle kanten op. Alle teams weer 
veel succes. De verslagen volgen in de komende EP’s. 
 

OSBO-cup: Vorige week stond in het teken van de beker-
competitie van de OSBO. ASV trad met 4 teams aan. De 1e 
ronde verliep zeer voorspoedig want 3 teams bereikten de 
volgende ronde. Alleen ASV-6 werd uitgeschakeld. Hieron-
der leest u hoe de wedstrijden verliepen. 
 
ASV-3 met twee keer gelijkspel toch verder: In de OSBO-
Cup speelde ASV-3 tegen BAT Zevenaar 2. Bert Buisman 
kreeg een remiseaanbod in een mindere stelling welke hij, na 
overleg met de teamleider, aannam. Op dat moment dreigde 
Gonzalo Tangarife een stuk te winnen. Niet veel tijd later gaf 
Martin Weijsenfeld een kwaliteit weg, nadat er al 2 pionnen 
verloren waren gegaan en gaf dan ook op. Gonzalo won 
inderdaad het stuk en wist een dodelijke aanval op de ko-
ningsstelling uit te voeren en won. Paul de Freytas had een 
moeilijke partij. In een beter middenspel gaf hij een pion 
weg, maar doordat hij dreigde de pionnenstructuur van de 
koningsvleugel te verstoren bood zijn tegenstander remise 
aan. Dit betekende een 2-2 eindstand en dus dat er snel-
schaakpartijen volgden met verwisselende kleuren. Dit keer 
kwam Martin beter uit de wedstrijd, maar kostte dit te veel 
tijd. Hij werd door de klok gejaagd. Paul had op het laatst 
een koning + toren tegen koning en won. Van de overige 
snelschaakpartijen heeft de teamleider niet veel meegekre-
gen. Op een gegeven moment hoorde hij een vreugdevolle 
kreet 'Yes' van de tegenstander van Bert. Gonzalo bleek al 
gewonnen te hebben en dus werd de uitslag weer 2-2. In dit 
geval verviel de uitslag uit de reguliere wedstrijd van bord 4, 
waarna het nog steeds gelijk was (1½-1½). Vervolgens ver-
viel ook de uitslag op bord 3. Dat was beslissend want het 
werd zo 1½-½ voor ASV 3 en zijn we door naar de volgende 
ronde!     Martin Weijsenfeld 
Gedetailleerde uitslag: G. Tangarife–T. Janssen 1-0 (1-0); 
B. Buisman–M. Freriks ½-½ (0-1); M. Weijsenfeld–V. 
Pelgrom 0-1(0-1); P. de Freytas–M. Hekman ½-½ (1-0). 
Eindstand 2-2. Na snelschaken 2-2. ASV-3 bekert verder).  
 
ASV 4 verder in OSBO-cup: In het gemoedelijke Lichten-
voorde moesten de mannen van het vierde stevig aan de bak. 
Uiteindelijk ontsnapte ASV 4 zelfs nog aan een barrage. 
Anne Paul Taal zette ASV 4 geroutineerd op voorsprong. De 
damevleugel kwam open en met alleen nog zware stukken op 
het bord wist onze captain een pion vast te houden. Het lukte 
tenslotte om binnen te dringen over de tweede rij, waarna de 
Achterhoeker zijn verzet staakte. Siert Huizinga speelde de 
opening niet goed en bleef zijn gambietpion achter in een 
verkreukeld ogende stand. Rustig spelend bleek de nestor 
van het viertal beter het overzicht te houden op een bord vol 
stukken. Na een ruil vergat de tegenstander een tussenzet en 
dat kostte hem een toren. Gerben Hendriks had een zware 
avond. Nimmer kreeg hij voordeel en kort nadat een tactisch 
remiseaanbod voor de 2½ werd afgeslagen, liet Gerben zich 
mat zetten. Restte een enerverend gevecht op bord 1. Erik 
Wille deed zijn reputatie eer aan en had na een zet of tien het 
bord in brand. Teveel op mat spelend kwam hij tenslotte met 
zijn koning nog in het midden in grote problemen. Zo erg 
zelfs dat een kwaliteitsoffer geboden was. Erik speelde dat 
niet en zag zijn opponent vervolgens een eenvoudige winst 
missen. Een late lange rokade loste vervolgens alle proble-
men op.      Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: 1. A.J. Luimes - E. Wille 0–1; 2. J. 
Hahne - A.P. Taal 0–1; 3. A. Eisink - S. Huizinga 0 – 1 4. 
B.H.P. Heinsbroek – G. Hendriks 1-0. Eindstand 1-3. 



ASV 5 bekert verder na verdiende winst op De Toren 2: Het 
vijfde heeft de stadsderby van De Toren-2 verdiend gewon-
nen. Theo van Amerongen en Eric Hartman wonnen hun 
wedstrijden en Henk Kuiphof speelde remise. Albert Marks 
moest als enige een nederlaag incasseren tegen een sterk 
spelende Mathieu Roskam. Hij kwam moeilijk uit de opening 
en kwam zwaar onder druk te staan maar probeerde met een 
ingewikkelde combinatie naar een enigszins gelijk eindspel 
af te wikkelen maar overzag een tussenzet waarmee de partij 
beslist werd. Daarna trok Theo van Amerongen de stand 
weer gelijk. Hij had een stuk geofferd voor drie pionnen en 
toen die eenmaal, na lang voorbereidend werk begonnen te 
lopen was er geen houden meer aan. Theo maakte de wed-
strijd met een schitterende combinatie af. Henk Kuiphof 
stond erg gedrongen en had positioneel nadeel van een hang-
pion die met man en macht verdedigd moest worden. Het 
lukte zijn tegenstander niet om het voordeel uit te buiten en 
Henk wist zich in het eindspel naar een volstrekt gelijke 
stelling toe te worstelen waarin remise werd overeengeko-
men. Eric Hartman kwam goed uit de opening en wist in het 
late middenspel met zware stukken via de e-lijn binnen te 
vallen. Er zat voor zijn tegenstander niets anders op dan alles 
af te ruilen en het eindspel dat overbleef was met een pion 
meer gemakkelijk gewonnen. De wedstrijden van het vijfde 
werden met argusogen gevolgd door de spelers van Ede. Zij 
zijn vanavond onze tegenstander in de 3e ronde van de OS-
BO competitie en zij moesten toevallig dezelfde avond ook 
tegen De Toren bekeren! Tot slot natuurlijk weer dank aan de 
eigen meegereisde supporters, deze keer aangevoerd door 
Richard van der Wel!   Eric Hartman 
Gedetalleerde uitslag: 1. Karssenberg - .Hartman 0-1; 2 
Roskam – Marks 1-0; 3. Teunissen - Van Amerongen 0-1; 
4 Vleeming – Kuiphof ½-½. Eindstand 1½ -2½. 
 
ASV 6 strandt reeds in 1e ronde OSBO-cup: Helaas dolf het 
zesde al in de eerste ronde van de OSBO-cup het onderspit. 
Toch was het tegen favoriet Wageningen-2 een spannende 
wedstrijd. Jan Vermeer kwam met zwart in een Siciliaan 
afgrijselijk uit de opening en haalde de 20 zetten niet. Met 
Dick Hajee was het al niet veel beter. Hij mishandelde de 
Schotse opening en kreeg een verschrikkelijke aanval op zijn 
koningsstelling. Daar Dick’s koningspionnen waren verdwe-
nen was ook deze strijd snel beslist. Het leek een walk-over 
te worden met deze 0-2-stand. Maar de partijen van Abbes 
Dekker en Frits Wiggerts stonden objectief gezien gewon-
nen. Abbes maakte dat volledig waar. Hij won op een fraaie 
wijze een toren. Zijn tegenstander weigerde op te geven en 
Abbes veroverde zo hier en daar nog wat pionnetjes en vero-
verde ook nog een toren. De Wageninger liet zich uiteinde-
lijk mat zetten. Resteerde de partij van Frits. Hij had een 
prachtige koningsaanval opgezet. Hij besloot een toren te 
offeren. Zijn opponent ging echter niet mat en Frits verover-
de slechts zijn toren met twee pluspionnen terug. Helaas voor 
ASV 6 waren deze twee pionnen net niet genoeg voor de 
winst en werd de partij remise. Niet genoeg om met snel-
schaken alsnog een ronde verder te komen. Jan Vermeer Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag: 1. D. Hajee-M. Naaijer 0-1; 2. J. 
Vermeer-R. v. Leerdam 0-1; 3. F. Wiggerts-C. v.d. Waerdt 
½-½; 4. A. Dekker-M. Otte 1-0. Eindstand 1½-2½. 
 
OSBO-kamp: Op 25 november jl startte bij de persoonlijke 
kampioenschappen van de OSBO ook de Hoofdklasse. Hier-
in doen 2 ASV-ers mee. Fokke Jonkman won de openings-
ronde maar leed in de 2e ronde een nederlaag tegen de sterke 
Gert-Jan van Vliet, die komend van De Ivoren Toren sinds 
dit seizoen voor Veenendaal speelt. Onze andere clubgenoot 
in deze groep, Paul de Freytas, verloor de 1e ronde in een 
partij met teveel onnauwkeurigheden. Gelukkig maakte hij 
dat in de middagronde goed. Helemaal vanzelfsprekend 
verliep dit niet want aanvankelijk maakte hij een fout waarbij 
zijn tegenstander via een tactisch trucje een pion had kunnen 
winnen. Dit zag hij echter niet tot opluchting van Paul. Toen 
hij een pionoffer te verwerken kreeg moest onze ASV-er in 
de verdediging. Dit lukte hem echter goed. De aanval kostte 
veel bedenktijd waarna Paul profiteerde. Voor Martin Weij-
senfeld begon zijn partij in de 1e klasse anders dan normaal. 
Voor aanvang van de 3e ronde werd Martin verrast door het 
OSBO-bestuur. Huub Blom vertelde in een speech dat hij 
Fritz 10 kreeg vanwege de meer dan 10 jaar samenwerking 

met de competitieleider en het overnemen van de ledenadmi-
nistratie voor enkele maanden. Aangezien de uitslagen niet 
meer in de OSBOde verschijnen is de samenwerking beëin-
digd. In de partij die volgde ontstond met zwart een rustige 
opening waarbij zijn paard op c5 sterker bleek dan zijn loper 
op e6 (gedekt door een pion op d5). Nadat Martin, met wat 
medewerking, de zware stukken kon ruilen, bleef er een 
gewonnen eindspel over (jawel, paard tegen loper met enkele 
pionnen). In de 4e ronde nam Martin een bye. Hij heeft nu 2 
uit 4 evenals Nico Schoenmakers. Deze won de ochtendron-
de en nam ook ’s-middags een bye op. In de 2e klasse doet 
Theo Koeweiden het heel goed. In de 3e ronde speelt hij 
tegen het jonge Apeldoornse talent  Thomas Beerdsen. Het 
was een gelijkopgaande partij waarin zijn tegenstander wel 
iets actiever spel had maar in het middenspel werd het toch 
remise. In de middag partij kwam Theo goed uit de opening 
en kreeg actief stukkenspel. Hierdoor kon hij in het midden-
spel 2 pionnen winnen. Dit was voldoende om in het eindspel 
met 2 vrijpionnen het punt binnen te halen Kassa dus. Theo 
staat nu in de subtop met 3 uit 4. In de 2e ronde in de Vetera-
nengroep behaalden onze 4 ASV-ers 3 punten. Winst was er 
voor Barth Plomp. Aanvankelijk ging het niet zo goed maar 
in 1 zet gaf zijn opponent het voordeel weg en toen was het 
voor Barth niet moeilijk meer. Ook Theo van Amerongen 
kwam tot winst. Hij versloeg routinier Henk Mondria. Hen-
drik van Buren en Siert Huizinga kwamen beiden met zwart 
tot een puntendeling. Cees Sep nam een bye. In de ranglijst 
heeft Barth 2 uit 2 en staat daarmee gedeeld eerste. Cees 
heeft 1½ uit 2. Theo volgt met 1 punt en Hendrik en Siert 
hebben een ½ uit 2. De volgende speeldag in dit toernooi is 
op 13 januari 2007. 
 
Snelschaken: Afgelopen zondag vertrok een ASV-team in 
alle vroegte richting Den Haag om daar in het Golden Tulip 
Bel Airhotel deel te nemen aan het NK-snelschaken voor 
clubteams. Voor dit toernooi hadden zich dit jaar 68 teams 
aangemeld, verdeeld over 3 groepen. De A-groep bestond uit 
KNSB-teams (26), de B-groep de Promotieklasse en 1e klas-
se regionaal (24) en de C-groep 2e klasse regionaal en lager 
(18). Het ASV-team bestond naast de KNSB-spelers Remco 
de Leeuw, Peter Boel en Theo Jurrius uit Barth Plomp en 
reserve Anne Paul Taal. Vijf spelers dus zodat gerouleerd 
kon worden omdat per wedstrijd steeds 4 spelers in actie 
kwamen. ASV was op basis van de gemiddelde Elo inge-
deeld in de A-groep als derde klasseteam. Maar in deze 
groep kwamen dus ook teams uit de Meesterklasse t/m de 
tweede klasse KNSB uit. Er waren  prima scores van Remco 
en Barth, met respectievelijk 7½ uit 11 en 6½ uit 10. Peter 
Boel kende een mindere dag met 3 uit 11, Theo Jurrius ein-
digde op 5 uit 10 terwijl Anne Paul het toernooi afsloot met 1 
uit 10 waarbij hij als reserve steeds het opengevallen bord 
moest innemen. Zo speelde hij ook 2 partijen aan bord 1 en 
bord 2. Ook gaf hij nog wat goede stellingen uit handen. De 
resultaten waren wisselend. Zo werd in de 1e ronde met 4-0 
verloren van Dr. Max Euwe maar werd met 3-1 gewonnen 
van Amersfoort-1 en waren er 2 verdienstelijke gelijke spe-
len tegen Voorschoten en Utrecht-2. Maar het sterke Hom-
burg-2 bleek daarentegen met 3½-½ weer veel te sterk. De 
sfeer bij het toernooi was uitstekend, de organisatie was 
goed. ASV en onze vrienden van De Toren wisten elkaar 
hierbij behoorlijk op te zwepen. Dat team eindigde uiteinde-
lijk op basis van bordpunten (mede dankzij de ½-½ winst op 
ASV). Het ASV-team eindigde met 13 matchpunten uit 13 
wedstrijden op een 10 plaats en dat was zeker geen slecht 
resultaat. Belangrijker was nog de derde plaats die men in-
nam van alle derde klasseteams. Het leverde ASV zelfs 4 
DGT-klokken op. Voor een vereniging altijd een welkome 
aanvulling!! Winnaar van het toernooi werd overigens het 
sterke Apeldoornse Homburg-1.  
Uitslagen interne competitie 13e ronde (7 december 2006): 
Jonkman–P. Schoenmakers ½-½; R. Wille– Verkooijen 1-0; 
Marks–Hogerhorst 0-1; Verhoef–Naasz 1-0; Boonstra–van 
Belle 0-1; Manschot–Kuiphof 0-1; Kooman–Rood 0-1; 
Dijkstra–Veerman 1-0; Egging–Eder 0-1; Zandbergen–
Ariëns 1-0; Kelderman–de Goeij ½-½; Zuidema–Visser 1-0.  
ASV-bekercompetitie: Verbost – van der Krogt  0-1; Har-
togh Heijs – de Kok 1-0; de Munnik – Looijen 1-0; Sigmond 
– Zunnebeld ½-½; Koeweiden – van Vlerken 1-0. 


