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45e jaargang no. 45      donderdag 28 december 2006 
Oploswedstrijd: Vorige week mocht u zich buigen over een 

stelling uit de partij Beisser 
– Schreiber uit 1977. Wit 
speelt en wint. U moest in 
elk geval drie zetten geven. 
Oplossing: 1. Da7+, Kc7 2. 
Dxb7 Kxb7 3. Td3-a3 en 
de zwarte koning gaat mat. 
 
Op naar 2007: De Kerstda-
gen liggen alweer achter 
ons. Nog even en het is 
2007. Maar voordat het 
zover is luiden we op deze 
laatste clubavond in 2006 

het jaar uit met het Fischer Random Chess. Ik wens u een 
prettige jaarwisseling en graag tot volgende week donderdag 
bij het begin van een nieuw schaakjaar! 
 
Externe competitie: Nog twee wedstrijden moesten er door 
onze teams worden gespeeld. Belangrijke wedstrijden, dat 
gaf ik u al eerder aan. ASV-4 slaagde volledig door in een 
spannende wedstrijd Veenendaal-2 met 5-3 terug te wijzen. 
Het vierde doet dus goed mee in de promotiestrijd. ASV-7 
wist echter net niet te winnen en moest tegen Tornado uit 
Beneden-Leeuwen met een 4-4 gelijkspel genoegen nemen 
daar waar winst eigenlijk noodzaak was. Het zevende zit 
daardoor dus nog steeds in de moeilijke hoek. 
 
ASV-4 schuift op naar tweede plaats: Anne Paul Taal vestigt 
dit seizoen in elke wedstrijd de aandacht op zich. Zo ont-
snapte de captain van het vierde tegen Wageningen-3 aan 
mat om vervolgens te winnen. Tegen UVS-3 vergat Anne 
Paul mat te zetten, waarna hij zelf mat ging. Tegen Veenen-
daal 2-was zijn bijdrage weer groot. Ditmaal fleste hij met 
grote materiaalachterstand het grote talent Joost Offringa. Na 
een goede opening nam Offringa duel over en werd Anne 
Paul overspeeld. Eerst kostte dat een kwaliteit en vervolgens 
een toren. Uit het niets kwam tenslotte een mat, nadat Of-
fringa mistastte. Met dat punt kwam ASV-4 op een 3-2 
voorsprong. Dat extra punt bleek uiteindelijk beslissend. 
Siert Huizinga opende het treffen met een puntendeling 
tegen de taaie Arjen Loonstra. Hierna ging het mis bij Jan 
Knuiman tegen Stefan Bekker. Eerst leverde onze man een 
pion in en later bleek zijn koning niet meer veilig te staan. 
De remise van Erik Wille aan het eerste bord was ook al een 
meevaller. In een gezapige pot leek Erik over de c-lijn te 
sneuvelen. Toen de stelling verder open kwam, was Erik er 
als de kippen bij om te counteren. Eeuwig schaak werd de 
beloning. Gerben Hendriks bracht ASV-4 weer naast Veen-
endaal-2. Gerben voerde de druk op de pionnen van de te-
genstander steeds verder op en op enig moment stortte de 
Veenendaalse vesting in. Na de 3-2 van Anne Paul nam 
Murat Duman genoegen met remise in een partij waarin het 
evenwicht nooit echt verbroken was. Erika Belle haalde 
hierna geroutineerd de winst binnen voor het vierde. Tegen 
ex-clubgenoot Johan van den Brink stond Erika lange tijd 
minder. Ze bleef echter overeind en na pionwinst keerden de 
kansen. In het dame-eindspel degradeerde Erika haar oppo-
nent tot figurant. De 4½ was binnen en het was aan Robert 
Naasz om de score nog verder op te voeren. In de opening 
speelde Robert zijn tegenstander helemaal zoek, maar met 

kwaliteitswinst was de oogst niet heel groot. De winst kwam 
in de slotfase wel binnen bereik, maar toen miste Robert 
stukwinst. In een hectische slotfase blunderde Robert een 
toren weg, waarna Peter Verweij meteen remise aan bood. 
Opnieuw werd duidelijk dat de weg naar de promotieklasse 
lang is en vol hobbels. Maar we doen nog steeds mee in de 
titelrace en dat is alvast wat.  Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: E. Wille – M. van Niel ½-½; A.P. 
Taal – J. Offringa 1-0; S. Huizinga – A. Loonstra ½-½; J. 
Knuiman – S. Bekker 0-1; E. Belle – J. van den Brink 1-0; 
G. Hendriks – M. Hoogesteger 1-0; M. Duman – H. Don 
½-½; R. Naasz – P. Verweij ½-½. Eindstand 5-3. 
 
ASV-5 gaat alleen aan kop!: Na Kasteel en Velp heeft het 
vijfde ook Ede aan de zegekar gebonden. Het werd in Ede 
4½-3½ voor ASV-5. In eerste instantie maakte Rob van 
Belle een fout waardoor hij een stuk achter kwam. Rob 
vocht verder voor alles wat hij 
waard was, maar het verlies kon niet 
meer worden afgewend. Theo van 
Amerongen kwam moeilijk uit de 
opening, maar kwam in het midden-
spel steeds beter te staan en wist zijn 
partij te winnen. Nico Schoenmaker 
had een mooi loperoffer op f7. Kort 
daarna won hij het stuk terug, kreeg 
een veel betere stelling en zijn tegenstander liet zich hele-
maal mat zetten. De tegenstander van Eric Hartman maakte 
in een min of meer gelijkstaand toreneindspel een aantal 
belangrijke fouten en verloor daarna kansloos. Paul 
Schoenmaker was voor de wedstrijd een twijfelgeval. Hij 
had griep maar was gelukkig op tijd weer hersteld. Paul 
kwam in het late middenspel remise overeen. Henk Kuiphof 
wist met een tactische wending een toren en de partij te 
winnen. Zo was even na half elf de buit binnen, we stonden 
met 4,5-1,5 voor. Albert Marks en Tony Hogerhorst konden 
daarna vrijuit spelen en dat deden ze dan ook, ze gingen 
allebei echt voor de volle winst. Hun strijdlust is kenmer-
kend voor het spel van het vijfde dit seizoen. Jammer genoeg 
vergden ze beiden teveel van hun stelling en verdampte de 
grote voorspong tot de kleinst denkbare overwinning. De 
vreugde was er niet minder om. Het vijfde heeft het jaar niet 
beter af kunnen sluiten. Na drie overwinningen staan we 
immers bovenaan en ook in het bekertoernooi overwinteren 
we. Eind januari volgt de thuiswedstrijd tegen PION-3 uit 
Groesbeek. We zullen het dan moeten doen zonder Albert 
Marks, die is dan op vakantie naar Egypte. Maar Albert heeft 
ons beloofd om de god met de vogelkop met een tempelbe-
zoek te vereren voor welgezindheid met de prestaties van het 
vijfde!      Eric Hartman 
Gedetailleerde uitslag: Hans Thuijls-Paul Schoenmakers 
½-½; Hans van de Weteringh-Eric Hartman 0-1; Jos van 
Raan-Nico Schoenmakers 0-1; Peter Dullaart-Albert 
Marks 1-0; Anton Spronk-Henk Kuiphof 0-1; René de 
Korte-Theo van Amerongen 0-1; Walter Pol-Tony Hoger-
horst 1-0; Mart Pol-Rob van Belle 1-0. Eindstand 3½-4½ 
 
Gelijkspel voor ASV 7: Tornado is een kleine ploeg. Slechts 
één team hebben zij en dus is er een sterke top en een zwak-
kere staart. Wie scoort er beter: Hun top of onze staart? Het 
liep iets anders. Het zag er eerst goed uit. Zekria Amani liep 
door zijn tegenstander heen. Hij won al snel twee pionnen en 

1 Hedser Dijkstra 0
2 Ignace Rood 0
3 Ruud Verhoef 1
4 Tijs van Dijk 1
5 Zekria Amani 1
6 Horst Eder 0
7 Hendrik v. Buren 0
8 Frans Veerman 1



schoof daarna simpel uit. Prima, want de borden vier en vijf 
bepalen in zo'n wedstrijd vaak de einduitslag. En het werd 
nog beter toen ook Tijs van Dijk op bord vier won. Zijn 
tegenstander ruilde alles af en bood remise aan. Tijs weiger-
de wijselijk. Hij hield alle opties open om te zien hoe het op 
de andere borden liep. Ondertussen manoeuvreerde hij tegen 
een dubbelpion. En met succes want het leverde spoedig een 
gewonnen stand op. Het werd zelfs 3-0. Frans Veerman 
speelde naar een overweldigende stand. De tegenstander 
raakte helemaal in de war en sloeg zijn eigen pion. Het 
maakte nog weinig uit. Hij stond al verloren. Toen kwam de 
eerste tegenvaller. Hendrik van Buren was slecht uit de ope-
ning gekomen. Het leek allemaal nog goed te komen toen hij 
kon afwikkelen naar een toreneindspel met elk een dubbel-
pion. Maar dit werd door de tegenstander gewoon beter 
gespeeld. Maar Ruud Verhoef bracht 4-1 op het bord. Hij 
speelde de afruilvariant van het Frans en kwam in een rusti-
ge stelling. Hierin wist hij echter voordeel te halen, zodanig, 
dat hij na een gedwongen afwikkeling een gewonnen pion-
eindspel overhield. De match leek gewonnen, want Horst 
Eder stond een stuk voor. Hij had echter heel veel tijd ver-
bruikt. En toen hij in een zeer gecompliceerde stelling met 
geen drie minuten meer op de klok, moest gaan vluggeren 
ging het mis. Eerst moest hij zijn extra loper inleveren en 
daarna ook de partij. De twee topborden stonden toen al 
slecht. Ignace Rood speelde zijn laatste partij voor ASV. Het 
was een hoogstaand duel. De Tornado-speler offerde een 
kwaliteit om met twee verbonden vrijpionnen onheil te stich-
ten. Ignace vocht vervolgens lang tegen de bierkaai. De 
pionnen waren niet te stuiten. Hedser Dijkstra moest tegen 
een 1900+-speler. En dat was te merken. Hij rekende diep. 
Hedser hield steeds weer mogelijkheden open, maar ook 
steeds had de tegenstander die in zijn calculaties opgenomen. 
Eindelijk na de volle vier uur spelen was er geen redding 
meer. Maar Hedser kan toch met enige trots op de partij 
terugzien.    Hendrik van Buren 
 
Knap gelijkspel ASV 8: Met hard werken en wurgen heeft 
ons team een punt weten te bemachtigen tegen OPC in een 
wedstrijd die tot het allerlaatste moment spannend was. Bert 
had om tactische redenen de bordvolgorde gewijzigd zeker 
gezien het feit dat alle teamspelers elkaar weinig ontlopen in 
speelkracht en dat pakte niet slecht uit. Alleen John Bijlsma 
was op zijn vertrouwde zesde 
bord blijven zitten en dat pakte 
goed uit. Hij kon als eerste een 
overwinning melden op de team-
leider van OPC. Hij kreeg een 
Siciliaan tegen en wist door zeer 
actief spel op de f-lijn zijn tegen-
stander tot onbezonnen daden te verleiden op zijn konings-
vleugel waar John wel raad mee wist (1-0). Jans Askes was 
verlost van de loden last van bord 1 en speelde op bord 5. 
Hij werd geconfronteerd met de Reti opening en werd flink 
onder druk gezet. Hij wist het spel echter te vervlakken het-
geen uitdraaide op remise waar hij duidelijk op aangestuurd 
had (1½-½). Onze beste Theo kwam mij kort daarop melden 
dat ook het derde bord hem weinig opgeleverd had (1½-1½), 
ik krijg langzamerhand de indruk dat Theo met het jeugd-
schaak zijn meeste kruit al verschoten had. Dan Bert zelf, hij 
had ipv. op zijn vertrouwde vijfde bord, op het tweede bord 
plaats genomen en was lang in een spannend gevecht gewik-
keld. Lange tijd stond hij gedrongen in een Siciliaan die hem 
wel een kwaliteit had opgeleverd maar ook een positioneel 
mindere stelling. Hij wist echter op de f-lijn genoeg tegen-
spel te creëren en bood remise aan na een zeer goede toren-
zet zodat zijn aanbod niet geweigerd kon worden. In de 
analyse bleek zelfs dat Bert het zijn tegenstander nog heel 
moeilijk had kunnen maken maar af en toe toont hij te wei-
nig ambities (2-2). Dan Ko die 15 minuten van tevoren werd 
getrakteerd op de mededeling dat Bert hem het eerste bord 
had toevertrouwd in plaats van het vierde bord. De teamlei-
der had het uiteindelijk goed gezien want geen golf is Ko te 
hoog. Na een moeizame opening waren de meeste stukken 
geconcentreerd op de Koningsvleugel. Ko verkeek zich 
echter op de stelling en moest een paard geven tegen twee 
centrumpionnen. Daarna leek het voor Ko gebeurd toen hij 

na een ingewikkelde combinatie zijn loper en paard moest 
geven tegen een Toren en twee pionnen daar hij positioneel 
niet best stond. Maar Ko is een doorbijter en wist zowaar 
ook de andere Toren te winnen maar hierdoor kwam zijn 
Dame wel in moeilijkheden. Na Dameruil hetgeen ten koste 
ging van twee pionnen was Ko wel de slimste in het eind-
spel. Toch leek de partij nog in remise te verzanden daar Ko 
een randpion en de verkeerde loper had. Zijn tegenstander 
claimde echter geen remise toen diens vlag viel en Ko heeft 
in het teambelang toen de winst geclaimd, Ko hulde voor je 
geslaagde vuurdoop (3-2)! En tja dan Herman. Hij had een 
goede partij gespeeld en kwam in een praktisch gewonnen 
eindspel terecht. Herman wilde remise aanbieden maar na 
overleg met de teamleider (die Ko op dat moment nog niet 
zag gaan winnen) werd dit ontraden. Herman speelde ver-
woed door maar door tijdnood speelde hij feitelijk tegen 
zichzelf en ging vechtend tot de laatste snik ten onder (3-3), 
sorry Herman het komt heus uiteindelijk wel goed. Al met al 
is er een belangrijk winstpunt veroverd (vorig jaar was er 
met sterkere spelers tegen deze tegenstander immers verlo-
ren) en was de einduitslag gezien het verloop van de strijd 
eigenlijk wel terecht.    Bert Sigmond 
 
Ruime nederlaag ASV-9: De senioren hebben in de 3e ronde 
in de uitwedstrijd tegen plaatsgenoot De toren-7 een flinke 
nederlaag geleden. Als eerste moest Gerrit Verbost de ko-
ning omleggen. Hij kwam nog wel een pion voor maar toen 
deed de tegenstander een paard in de aanbieding waar Gerrit 
op inging. Dit gaf de Torenaar gelegenheid voor een niet te 

stuiten aanval.  Met dame en 
loper. Bij Jacob Zandbergen ging 
het tot in het middenspel gelijk 
op. Door een foutieve pionzet kon 
de tegenstander met aftrekschaak 
de dame winnen waarmee de 

partij beslist was. Bob Hartogh Heijs bouwde een goede 
stelling op en wist kwaliteitswinst te boeken. Dit voordeel 
was evenwel van korte duur. Door een oplettendheid kon de 
tegenstander de situatie in zijn voordeel wijzigen en de partij 
tot winst voeren. André de Groot, als invaller voor Hans 
Meijer, kwam in het middenspel een pion achter tegenover 
een dubbelpion voor de tegenstander. Hij wist tot in het 
eindspel stand te houden maar moest toen nog een pion 
prijsgeven waardoor de stelling niet meer te houden was. 
Hein van Vlerken speelde met wit zijn favoriete d4-opening. 
Hij bouwde een goede stelling op en bezorgde de tegenstan-
der een dubbelpion. Op de 20e zet maakte zijn tegenstander 
een blunder door een paard weg te geven. Er volgde toen 
nog een lange zettenreeks waarbij zijn opponent door pion-
nenruil probeerde een vrijpion te verkrijgen. Gesteund door 
de voorsprong van het paard hield Hein de zaak onder con-
trole. De resterende stukken werden afgeruild en met de 
overgebleven pionnen was promotie niet meer tegen te hou-
den waarna het punt kon worden genoteerd. Als laatste was 
Henk Kelderman nog in de strijd. Na een Spaanse opening 
bleef de partij tot de 20e zet in evenwicht. Daarna wist de 
tegenstander door middel van twee oprukkende centrumpi-
onnen de stelling van zwart onder druk te zetten. Met toren 
en dame werd over de c-lijn de druk zodanig opgevoerd dat 
Henk de pion op c6 moest prijsgeven. Hierna volgde een 
zware aanval met een matdreiging op de koningsstelling 
waarbij nog een pion verloren ging. Na gedwongen afruil 
was promotie niet meer te voorkomen en moest de koning 
worden omgelegd.    Henk Kelderman 
 
Uitslagen interne competitie 15e ronde (21 december 2006): 
P. Schoenmakers – Tangarife ½-½; Jurrius – R. Wille 1-0; 
Jonkman – Hartman 1-0; Weijsenfeld – Verhoef 1-0; van 
Amerongen – de Freytas 0-1; van Belle–Vermeer 1-0; Hajee 
– Boom ½-½; Manschot – Wiggerts 0-1; van Buren – Koe-
weiden ½-½; Eder – de Munnik ½-½; Veerman–Egging 1-0; 
Looyen – Ariëns 1-0; van der Krogt – van Deursen 0-1; 
Zuidema – Kelderman 1-0; Hartogh Heijs – Stibbe1-0; de 
Kok – van Vlerken 0-1; Visser – de Goey 1-0. 
Uitslagen Bekercompetitie: Dijkstra – Kooman 1-0; Kuiphof 
– Zandbergen 0-1; Zunnebeld – Sigmond ½-½ (Zunnebeld 
bekert verder na rapid); Hogerhorst – Plomp 0-1. 

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

1 Jacob Zandbergen 0
2 André de Groot 0
3 Bob Hartogh Heijs 0
4 Henk Kelderman 0
5 Hein van Vlerken 1
6 Gerrit Verbost 0


