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Oploswedstrijd: 
De stand van 
vorige week is uit 
een van die zeld-
zame verliespar-
tijen van Euwe in 
de KNSB-
competitie. Het 
gebeurde in fe-
bruari 1939. Van 
Doesburgh maak-
te het met wit 
direct uit. Oplos-
sing: Na Td4 is 
de dreiging Th4 
te veel voor 
zwart. 
 

Rapidcompetitie: Het is weer hoog tijd voor een volgende 
rapidavond. Volgende week daarom geen interne compe-
tie maar de ronden 9 t/m 12 in de rapidcompetitie. 
 
ASV-Nieuws: 23 februari a.s. is alweer het moment dat de 
redactie van ASV-Nieuws, aan de slag gaat met het verwer-
ken van de ONTZAGLIJKE hoeveelheid kopij die er tot dat 
moment is binnen gekomen. Ofwel, na deze datum, bekend 
staande als De Doodlijn, kan er geen kopij meer worden 
ingeleverd. Hoewel... nou ja, in ieder geval, de redactie re-
kent weer op een stortvloed van kopij en op 2 maart zal er 
dan weer een mooie ASV-Nieuws verschijnen. Er is nu al 
kopij binnen, dus dat belooft wat!   Ignace Rood 
 
KNSB-beker: Na de winst in de 1e ronde via het beslissende 
snelschaken op BAT Zevenaar kan ASV-1 zich in de strijd 
om de KNSB-beker gaan opmaken voor een heuse kracht-
meting. Tegenstander in de 2e ronde is U Boat Worx uit 
Breda dat in de Meesterklasse uitkomt en al vele malen 
kampioen van Nederland is geweest. Deze wedstrijd wordt 
a.s. zaterdag in Breda gespeeld. 
 
OSBO-cup: En als we het toch over bekerwedstrijden heb-
ben dan kennen we dichterbij natuurlijk de OSBO-cup. He-
laas werd ASV-4 daarvoor afgelopen vrijdag in Groesbeek 
tegen PION-2 uitgeschakeld. Ook hier bracht het snelscha-
ken na een 2-2 in de reguliere wedstrijd de beslissing. Een 
verslag van deze wedstrijd leest u in verderop in deze EP. 
ASV-3 treft in deze 3e ronde volgende week donderdag 23 
februari thuis Velp-1. 
 
Schaakles: Het succes was de eerste cursusavond groot. 
Bijna 20 belangstellenden, waaronder naast enkele ASV-ers 
ook veel ouders van jeugdleden maar ook enkele geïnteres-
seerden die zich naar aanleiding van een krantenartikel aan-
meldden, luisterden aandachtig naar wat Hendrik van Buren 
te vertellen had. Op de voor hem bekende wijze wist hij zijn 
publiek aan de hand van de nodige stellingen te boeien. Op 2 
maart is de volgende cursusavond. Twee cursisten, Lion de 
Kok en Bon te Braak namen meteen ook deel aan de interne 
competitie. We hopen natuurlijk dat het hen bevalt bij ASV 
en dat we ze als lid mogen begroeten. Het was verder even 

improviseren maar door het aanmelden voor de interne com-
petitie hiervoor naar de kantine te verplaatsen verliep alles 
toch voorspoedig. De opkomst was afgelopen week toch 
goed te noemen want maar liefst 56 schakers namen deel aan 
deze interne ronde. Daarnaast werd er nog een partij voor de 
OSBO-kamp gespeeld en waren er nog wat schakers die 
alleen voor de lol wat kwamen snelschaken. Kortom een 
drukte van belang maar wel heel gezellig! 
 
Externe competitie: De volgende ronde van de teamcompeti-
tie in de 1e t/m 4e klasse OSBO staat voor deze en volgende 
week op het programma. Afgelopen dinsdag kwam ASV-7 
al in actie in Ede tegen De Cirkel. Helaas kon ik dit niet 
meer meenemen in deze EP. Vanavond spelen ASV-6 en 
ASV-10 thuis. Het zesde treft PION-3. Een belangrijke 
wedstrijd in de strijd om de promotie. ASV-10 ontvangt 
Rhenen-2. Daarnaast reist ASV-9 af naar Elst voor de wed-
strijd tegen Elster Toren-3. Volgende week donderdag 
speelt ASV-5 dan nog in Deventer de wedstrijd tegen koplo-
per Pallas-3 terwijl ASV-8 dan een thuiswedstrijd afwerkt 
tegen De Cirkel-2.  
 
ASV-4 ligt uit beker: De OSBO-cupwedstrijd van ASV-4 
tegen PION-2 was meteen een treffen tussen een kampi-
oenskandidaat uit de eerste klasse en een degradatiekandi-
daat uit de promotieklasse. In een voor schaken wat aparte 
ambiance maakte ASV 4 (lees hun teamleider) de meeste 
fouten. Twee keer 2-2 was voldoende voor een roemloze 
aftocht, terwijl naast ons een bruiloft of iets dergelijks gaan-
de was met als absolute hit “Mama, je bent de allerliefste 
van de hele wereld” en boven ons klonk een vriendelijke 
achtergrondmuziek. Daar lag het dus niet aan. Ook aan het 
spel lag het aanvankelijk niet. Martin Weijsenfeld probeerde 
met wit van alles, maar hij kreeg nooit echt voordeel. Martin 
nam remise toen duidelijk was dat Siert Huizinga zou gaan 
winnen. Voordat dat gebeurde nam ook Paul de Freytas in 
een lopereindspel met ieder zes pionnen remise. Siert Hui-
zinga profiteerde van enkele onbenulligheden van zijn tegen-
stander (ook teamleider!?!). Een schijnoffer leek al te beslis-
sen, maar met inventief spel redde de Groesbeker zich. Een 
tweede grap leverde Siert de vijandelijke dame op. Bij 1-2 
had Erik Wille een bevredigende stelling op bord met bo-
vendien een half uur tijdvoordeel. Geheel tegen zijn stijl in 
trok Erik al zijn stukken terug en daar stopte hij pas mee 
toen hij mat stond, terwijl de tegenstander nog slechts elf 
seconden overhad. In het daaropvolgende vluggeren ging 
Siert al snel onderuit. Martin en Paul wonnen en dus waren 
alle ogen weer gericht op Erik. Een aanvankelijk voordeel 
werd opnieuw moeiteloos verspeeld en toen hij vervolgens 3 
zetten lang verzuimde een volle toren te slaan, sloeg de te-
genstander vervolgens de toren van Erik. Weer 2-2 en de 
nederlaag van Erik telde vervolgens dubbel. Uitgeschakeld! 
“Nu kunnen we ons tenminste volledig op de competitie 
concentreren”, aldus de teamleider…… Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: Olav Schoonenberg-Erik Wille 1-0 
(1-0); Wim Gielen-Paul de Freytas ½-½ (0-1) Arno Arents 
-Siert Huizinga 0-1 (1-0); Jo de Valk-Martin Weijsenfeld 
½-½ (0-1). Eindstand 2-2. ASV-4 uitgeschakeld na snel-
schaken. 



Rapidtoernooi: Fokke Jonkman heeft afgelopen zaterdag in 
het Drentse Dwingeloo het 7e Dwingelder Boerenkooltoer-
nooi op zijn naam geschreven. Het was de eerste keer dat 
Fokke daar meespeelde. In een kleine maar redelijk sterk 
bezette A-groep, waarin 5 ronden Zwitsers met een half uur 
bedenktijd per partij werd gespeeld, ging Fokke de slotronde 
in met een score van 3½ uit 4. Maar juist deze laatste ronde 
verloor hij (naar eigen zeggen) natuurlijk weer eens een keer 
onnodig, zodat naast Fokke ook Osama Sadallah (2033) en 
Ronald van der Veen 3½ uit 5 op de gedeelde eerste plaats 
eindigen. De winnaar van vorig jaar, Geon Knol (2066), 
bleef op 3 punten steken voor de vierde plaats. Gelukkig had 
Fokke de hele top gehad en dus de meeste weerstandspunten. 
Daarom werd hij tot winnaar uitgeroepen. Een aardig detail 
las ik bij de toernooiaankondiging: “Per gewonnen partij 
ontvangt de deelnemer 3 centimeter extra worst bij de boe-
renkoolmaaltijd”. Maar die extra worst bleef binnen de per-
ken want die maaltijd vond al plaats na de tweede ronde. 
Maar het zal vast goed hebben gesmaakt nietwaar Fokke?! 
 
Snelschaken: Afgelopen zaterdag werd in Dordrecht voor de 
11e keer het Open NK Snelschaken gehouden. Het was op-
nieuw een ijzersterk bezet toernooi. Met een gemiddelde 
rating van 2019 (in 2005 was dat 2011) en een top 10 van 
2643 (in 2005 2629), behoort dit toernooi tot de sterkst be-
zette snelschaaktoernooien van Europa. Met spelers als ex-
wereldkampioen Rustam Kasimdzhanov, Yasser Seirawan 
(VS), Rafael Vaganian, Sadler, Speelman, Nikolic, Fridman 
etc etc maar ook met de Nederandse top bestaande uit Ivan 
Sokolov, Sergei Tiviakov, Loek van Wely en Jan Timman is 
een topevenement gewaarborgd. Maar ook ASV was verte-
genwoordigd. Barth Plomp had hiervoor gezorgd door de 
nodige ASV-ers aan te melden. Uiteindelijk was het voor 5 
ASV-ers te weten Remco de Leeuw, Wouter van Rijn, Barth 
Plomp, Anne Paul Taal en Ruud Wille dus zaterdagmorgen 
al vroeg op om in ieder geval voor half tien in Dordrecht te 
zijn, de sluitingstijd van de aanmelding. De echte aanmel-
ding was al op 1 december 2005. Om precies 0.01 uur startte 
toen de inschrijving en in 5 minuten was het gehele toernooi 
met 200 deelnemers volgeboekt. Eigenlijk ongekend maar de 
belangstelling is zo groot dat er dan ook meteen een lange 
reservelijst ontstaat van schakers die zich net even te laat 
aanmeldden en daarna mochten hopen alsnog een felbegeer-
de opengevallen plaats te kunnen bemachtigen. In dit sterke 
deelnemersveld moest zware strijd worden geleverd en dat in 
17 dubbele ronden (elke tegenstander werd zowel met wit als 
zwart bestreden) met 5 minuten bedenktijd per potje. Wouter 
van Rijn eindigde als beste ASV-er op een gedeelde 47e 
plaats. Hij scoorde 19 uit 34. Op papier had hij wat lichtere 
tegenstand gehad dan Remco de Leeuw die hij in de slotron-
de passeerde. Remco eindigde op 18½ punt en werd daarmee 
gedeeld 55e. Ook Barth Plomp leverde een uitstekende pres-
tatie. Hij kwam uit op 15½ punt. Anne Paul eindigde daar 
net achter met 15 punten en Ruud Wille sloot de rij ASV-ers 
met 14 punten. Als we eens de bekendere namen van de 
tegenstanders doorlopen dan is het in dit veld met deelname 
van zoveel grootmeesters altijd mogelijk om in de 1e ronde 
een topper te ontmoeten. Hierin zorgde Anne Paul voor een 
zeer aansprekende prestatie door niemand minder dan GM 
Ulf Andersson een keer op remise te houden. In een stelling 
met een pion minder maar met meer tijd op de klok bood de 
Zweed remise aan. Barth moest het in de openingsronde 
opnemen tegen GM Golod (2577), terwijl Ruud Wille achter 
de touwen naast Loek van Wely mocht plaatsnemen tegen-
over Sergei Tiviakov (2669), die het toernooi overigens won 
met 24½ punt (een makkelijker toernooistart zal deze speler 
nog nooit in zijn loopbaan hebben gekend Red). Wouter trof 
van Wely (2647) in de 2e ronde terwijl Remco het toen 
moest opnemen tegen de Israelier Golod. Remco kreeg in de 
9e ronde ook nog GM Peng (2477)als tegenstander. Helaas 
zonder succes. Remco deelde zijn goede klassering met Hans 
Böhm die hij ook in het onderlinge treffen op 1-1 hield. Een 
andere bekende naam was die van schaker/schrijver Tim 
Krabbé waartegen het 1-1 werd. Barth hield Ton Timman, 
(inderdaad de broer van…) maar met nog altijd een Elo van 
2317 op 1-1. Het was een fantastische happening met een 
zeer goede en vlot lopende organisatie. Voor degenen die het 

allemaal nog eens willen bekijken verwijs ik naar de toer-
nooisite www.blitzchess.nl.  
 
Uitslagen en stand na 6e ronde in KNSB en OSBO: 
Na de verslagen van de 6e ronde in de vorige EP heeft u nog 
de uitslagen en standen tegoed van onze zaterdagteams. 
Welnu, die treft u bij deze aan. De klasseringen van onze 
KNSB-teams zijn heel goed. Ons eerste treft nog de beide 
koplopers en nummer 4 Vianen. ASV-2 moet de koppositie 
in de laatste 3 ronden zien te verdedigen tegen Voorschoten 
en Paul Keres-2 (die elkaar bovendien ook nog ontmoeten) 
maar krijgt eerst stadgenoot De Toren als tegenstander. Al-
lerminst rooskleurig is de situatie van onze 2 teams in de 
OSBO-Promotieklasse. ASV-4 treft nog het laaggeklasseer-
de UVS-2 maar moet ook nog tegen Veenendaal en Benne-
kom. Een lastig programma. ASV-3 krijgt SMB-3 en UVS-2 
en ook koploper Veenendaal nog te verwerken. Wat het 
wordt, we zullen het de komende periode vanzelf komen te 
weten. De volgende ronde, thuis in het Lorentz Onderne-
merscentrum, staat voor zaterdag 4 maart op het programma.  

KNSB 2e klasse D: RSC ’t Pionneke – Vianen/DVP 3½-4½; 
HSC Helmond – Veldhoven 3½-4½; Rijswijk – Zukertort 
Amstelveen-2 2-6; SMB-2 – ASV-1 3½-4½; U-Boat Worx-2 
– HMC Calder-2 4½-3½. 
KNSB 3e klasse C: BAT Zevenaar–Paul Keres-2 4-4; Kijk 
Uit–VAS-3 3-5; ZSC Saende–Zukertort Amstelveen-3 4½-
3½; Wageningen-2–ASV-2 2½-5½; De Toren–Voorschoten 
2½-5½. 
OSBO-Promotieklasse: Rheden – Bennekom 2-6; Het Kas-
teel – Meppel 3-5; Schaakstad-3 – ASV-3 4½-3½; SMB-3 – 
ASV-4 5-3; UVS-2 – Veenendaal 2½-5½. 
 
Daglichtschaak: De spanning aan de top bij onze dinsdag-
middagactiviteit is weer terug. Koploper Albert Marks was 
verhinderd daardoor kon Jan Vermeer de achterstand goed-
maken. Dick Hajee voegde 2 punten aan zijn score toe. Op-
vallend was zijn winstpartij tegen de sterke SMB-er Paul 
Waenink (1981). Horst Eder wist zich te handhaven op de 
derde plaats. Gerrit Verbost maakte een mooie sprong in het 
klassement. Hij scoorde 2½ punt en voegde zich weer in de 
middenmoot. De opkomst met 15 spelers duidt op een con-
solidering van het aantal bezoekers van het Daglichtschaak 
De volgende schaakmiddag wordt gespeeld op dinsdag 7 
maart a.s., aanvang 14.00 uur. Meer info Jan Vermeer. 
 
Uitslagen interne competitie (20e ronde 9 februari 2006): 
de Leeuw–de Freytas 1-0; Wilgenhof–Jonkman 1-0; Sloots–
E. Wille ½-½; Weijsenfeld–Tangarife 1-0; R. Wille–
Hendriks 0-1; Hogerhorst-Taal ½-½; v. Gemert-Huizinga 0-
1; v. Amerongen–N. Schoenmakers ½-½; Kuiphof-Zahmat 
0-1; v. Belle-Veerman ½-½; Verhoef-Boom 1-0; Wiggerts-
Au 1-0; Ariëns–Kooman 0-1; Manschot-Stravers ½-½; Eder-
Egging 0-1; van der Leer-Zunnebeld 0-1; Zandbergen-
Looyen 0-1; Sanders-Askes ½-½; Verbost-Meijer 0-1; de 
Munnik-Lemein 0-1; van Vlerken-Visser 1-0; Zuidema-
Hartogh Heys 1-0; Kelderman-de Kok 1-0; van der Meulen–
van der Krogt 1-0; Blees-Stibbe 0-1R; Rietmeijer-te Braak 
0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Koeweiden - Vermeer 0-1; 
Rood - van Buren 0-1; Marks–Boom 1-0. 

KNSB 2e klasse D: KNSB 3e klasse C:
1 HMC Calder-2 10 29½ 1 ASV-2 11 29 
2 U-Boat Worx-2 10 27½ 2 Voorschoten 9  30 
3 ASV-1 8  23½ 3 Paul Keres-2 8  26½ 
4 Vianen/DVP 7  25½ 4 ZSC Saende 7  25½ 
5 Zukertort A’veen-2 7  24½ 5 De Toren 7  23½ 
6 SMB-2 6  24½ 6 VAS-3 7  22½ 
7 RSC ’t Pionneke 5  24 7 BAT Zevenaar 5  25 
8 Veldhoven 4  21½ 8 Wageningen-2 3  19½ 
9 HSC Helmond 2  21 9 Kijk Uit 2  19 
10 Rijswijk 1  18½ 10 Zukertort A’veen-3 1  19½ 

OSBO Promotieklasse 
1 Veenendaal 12 35 6 Het Kasteel 5  22½ 
2 Meppel 10 28½ 7 UVS-2 4  22½ 
3 Bennekom 9  28½ 8 ASV-3 3  21 
4 SMB-3 6  24 9 Rheden 3  18½ 
5 Schaakstad-3 6  20½ 10 ASV-4 2  19 


