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45e jaargang no. 9      donderdag 2 maart 2006 
Oploswedstrijd: Tweezetten zijn niet zo simpel en zeker niet met veel 

stukken. Het was dus oppassen 
vorige week. Het is een composi-
tie van de Duitser Kuner uit 1953. 
Oplossing: 1. Lc6-d5. De zet 
verhindert de zwarte koning weg 
te lopen via g4, want dan volgt 
Le6 mat.  
 
Rapidcompetitie: Vorige week 
kon u zich vermaken met de 3e 
speelavond van de rapidcompeti-
tie. Remco de Leeuw nam de 
leiding over van Guust Homs. 
Remco heeft 10 punten, Guust 
9½. Otto Wilgenhof staat derde 
met 9 punten. De volledige stand 
na 12 ronden zal ik in een volgen-

de EP plaatsen, daarvoor ontbreekt nu de ruimte. De volgende rapid-
avond is donderdag 30 maart a.s. Vanavond gaan we verder met de 22e 
ronde in de interne competitie. 
 
Schaken Overdag: Denkt u aan de volgende schaakmiddag in de serie 
van het Daglichtschaak. A.s. dinsdag 7 maart is het weer zover. Aan-
vang 14.00 uur in het NIVON-gebouw aan de Molenbeekstraat. 
 
Externe competitie: In deze EP de laatste verslagen van de 5e ronde 
van de OSBO-competitie maar ook de standen en uitslagen. ASV-5 
verloor vorige week de belangrijke wedstrijd tegen Pallas-3 met 4½-
3½. Verder was er een 3-3 gelijkspel voor ASV-8 tegen De Cirkel-2. 
Ook het verslag van de wedstrijd van het winnende ASV-10 had u nog 
tegoed. Voorts was er afgelopen donderdag nog bekersucces te melden. 
ASV-3 won in de 3e ronde van de OSBO-cup van Velp met 3½-½. 
ASV-1, ons KNSB-bekerteam, speelt na wat geharrewar over de speel-
datum nu morgenavond in Breda tegen U-Boat Worx. Dan richten we 
onze blik naar a.s. zaterdag wanneer onze eerste vier teams een thuis-
wedstrijd spelen. ASV-1 treft, markant genoeg, een dag na het beker-
treffen U-Boat Worx-2 momenteel op bordpunten 2e op de ranglijst. 
Ons eerste moet winnen om promotiekansen te behouden. Dan ASV-2, 
de koploper van dit moment. Zij treffen De Toren. Een echte stadsder-
by dus. Voor ASV-3 en ASV-4 moet het nu toch echt gebeuren want 
anders is het optreden op de zaterdagen echt voorbij. ASV-3 treft 
SMB-3 en ASV-4 moet het opnemen tegen UVS-2. Uw steun is weer 
meer dan welkom. Dus zien wij u graag as zaterdag in het Lorentz 
Ondernemerscentrum, IJsselburcht 3. De wedstrijden beginnen 
zoals gebruikelijk om 13.00 uur. 
 
Succes voor ASV-3 in OSBO-cup: Om kwart voor acht kwam Erik de 
Winter met de mannen van Velp om te proberen de stunt van ASV 3 in 
de 2e ronde te evenaren. De wedstrijd ontwikkelde zich rustig en na 2 
uur spelen had Bert Buisman tegen Arend Compagnie een pion buit-
gemaakt en stonden de overige borden redelijk gelijk. Bert wikkelde 
rustig verder af en Compagnie vocht voor wat hij waard was maar de 
overmacht was te groot. Bij Barth Plomp en Ivo van der Gouw was de 
stelling erg gelijk en beiden voelden wel voor remise. Bij Ivo was er 
minder materiaal op het bord en zonder risico kon hier niet op winst 
worden gespeeld. Een remiseaanbod werd dan ook door Ivo geaccep-
teerd. Bij Barth werd het aanbod geweigerd en daar kregen we later 
nog bijna spijt van want langzamerhand nam de Velpse speler het 
initiatief over, maar ondertussen offerde Carel Huiskamp aan bord 1 
tegen Gonzalo Tangarife een stuk tegen 2 pionnen om wat lucht te 
krijgen in zijn mindere stelling. Het offer leidde echter naar een snel 
verlies, nadat Gonzalo de koning naar voren lokte en een tegenoffer 
plaatste wat bij aanname tot dameverlies zou leiden. De winst was 
binnen en Barth kon nu ontspannen proberen zijn stelling te redden. 
Toen Erik het te mooi wilde doen en in plaats van met een kwaliteit 
meer met een pion minder het eindspel inging liep het onverwacht nog 
heel goed voor Barth af want het eindspel speelde hij vlekkeloos naar 
winst. ASV-3 zit bij de laatste acht in de kwartfinale. Anne Paul Taal 

Gedetailleerde uitslag: G. Tangarife - C. Huis-
kamp 1-0; B. Plomp- E de Winter  1-0; B. Buis-
man-A. Compagnie  1-0; I. van der Gouw J. Vos 
½-½. Eindstand 3½-½ 
 
ASV-5 verspeelt promotiekansen: Op 23 februari 
was het als aspirant-
koploper erop of eronder 
tegen de koploper Pallas-
3. Het jeugdteam van 
Deventer dus tegen ons 
eigen jeugdteam, al was 
dat dit keer wat minder 
jeugdig door de uitval van 
3 spelers waaronder Mu-
rat Duman die helaas niet kwam opdagen. Uit de 
wandelgangen werd echter Tjé-Wing geplukt die 
Murat’s stoel eenmaal in Deventer prima bezette. 
Doch op het einde van de avond bleek dat de 3 
invallers net te kort kwamen. Anders dan de vorige 
avond presteerde de basis wel naar behoren met 
geen enkele 0. Het begon allemaal redelijk positief. 
Henk Kuiphof speelde een goede partij maar miste 
in het middenspel een gemeen schijnoffer. Met zijn 
14. g4 maakte hij een grote fout en 19. Dd2 was 
een regelrechte blunder. Daarna kwam hij er niet 
meer aan te pas. Hierop volgden volle punten van 
de jeugdleiders in het team waarbij Albert Marks 
het mooiste punt pakte. In een Siciliaanse opening 
ontstond een scherpe strijd met onvoorspelbare 
verwikkelingen. Zijn koning bleef in het midden en 
stond aan talrijke gevaren bloot maar zelf viel hij 
met h6 en g5 flink de witte rokadevesting aan. 
Toen wit een ogenschijnlijk simpele afruil toeliet 
betekende dat voor hem onmiddellijk het einde: 
mat of verlies van een volle toren. Tijs van Dijk 
pakte op zijn Frans al op de 8e zet een ernstig ver-
giftigde pion. Dameverlies was het vervolg maar 
wit deed dat niet al te handig waardoor ons Tijsje 
genoeg compensatie kon verkrijgen: toren, paard 
en (gif)pion. Door onmiddellijk het initiatief te 
pakken en te houden door de witte dame buitenspel 
te zetten was winst “in the pocket” en zo ook de 2-
1 voorsprong voor het team. Tje-Wing Au verloor 
echter ondanks een mooi aanvallend offer zijn 
spannende strijd. Tony Hogerhorst was intussen in 
ernstige tijdnood gekomen en bezweek onder de 
druk in een met zware stukken bezette razend in-
gewikkelde open stelling. De resterende borden 
zagen er veelbelovend uit met stuk voor stuk meer 
materiaal dan de opponent. Eric Hartman had met 
een Pirc geopend en remise aangeboden toen we 
met 2-1 voorstonden. Dat werd geweigerd maar na 
grote afruil kwam Eric een pion voor te staan. Er 
was intussen echter zo weinig op het bord over dat 
dit toch in remise verzandde. Jarige Nico Schoen-
makers voerde een rustige opbouw en behaalde 
met een penning voordeel: hij pakte de dame maar 
wel tegen wat lichtere stukken. Toen deed hij een 
onreglementaire zet waarop de opponent twee 
minuten extra kreeg en zo uit hevige tijdnood 
kwam en eeuwig schaak kon forceren. En zo was 
het weer net als de vorige maand tegen de andere 
titelkandidaat VDS: 3-4 achter en Robert moet 
ijzer met handen breken. Ook dit keer lukte het net 
niet. In een prachtige stand overzag hij zwarts kans 
op mat te spelen. Hij kon alleen aan mat in 1 ont-
snappen met eeuwig schaak, aldus de derde plus-
remise op rij maar dat telt helaas niet op tot een 
extra punt en dus werd het 3½-4½ en dus verder 

Eric Hartman ½
Tjé Wing Au 0
Nico Schoenmakers ½
Albert Marks 1
Robert Naasz ½
Tony Hogerhorst 0
Henk Kuiphof 0
Tijs van Dijk 1



kansloos voor promotie. Jammer dat het team net verloren heeft, want 
het zag er lang hoopvol uit.   Tijs van Dijk 
 
ASV-8 maakt verwachtingen niet waar: Om 
iets over achten begon de match tegen De 
Cirkel-2. Wilfred Ariëns was als eerste klaar. 
Met wit kwam hij goed uit de opening. De 
tegenstander kon niet meer rokeren en had een 
dubbelpion. Helaas speelde Wilfred daarna 
iets te passief en het was zijn tegenstander die 
toen het initiatief overnam. Hij maakte druk met z'n centrumpionnen 
en wist uiteindelijk een pion te winnen. In die fase was dat helaas vol-
doende voor een overwinning. Bert Sigmond was ook redelijk snel 
klaar. Aan het zesde bord speelde hij tegen een jeugdspeler. Aangezien 
hij vorige keer verloren had van een jeugdspeler in de externe, was het 
dit keer extra oppassen geblazen. Elk nadeel heb z'n voordeel en zo 
kon het dat Bert dit keer zeer geconcentreerd speelde en de konings-
vleugel van de jeugdspeler zwaar onder druk zette. Een mataanval 
sloeg net niet door maar leverde wel een stevige f6 pion op. Deze was 
uiteindelijk beslissend na een foutieve koningszet. Deze leverde Bert 
een toren op waarna "het jochie" opgaf. Toen was Herman de Munnik 
bezig een goede partij te spelen. Hij gaf een kwaliteit tegen twee paar-
den. Helaas blunderde hij in het vervolg in uitstekende stelling een 
loper weg, waarna de vrijpion van zijn tegenstander, ondersteund door 
de toren, de doorslag kon geven. Roland Stravers kwam op onbekend 
terrein terecht maar wist toch via actief spel in de opening een groot 
voordeel te bereiken. Het vervolg vereiste wel secuur spel, maar uit-
eindelijk kon een promotie slechts met torenverlies voorkomen worden 
en gaf zijn tegenstander op. Toen waren Dick Hajee en Frans Veerman 
nog volop in gevecht. De stand was dus gelijk: 2-2. Frans was na aan-
vankelijk in een goede stelling terechtgekomen te zijn, in zwaar weer 
beland. Zijn pion op de a-lijn werd aangevallen door de vijandelijke 
loper, terwijl deze tegenstander ook nog eens een doorgeschoven pion 
als dreiging had. Dit alles kon niet tegelijk verdedigd worden door zijn 
loper en hij moest verlies incasseren. Dick Hajee speelde secuur en zag 
dat wit een verkeerd plan uitvoerde. Hij kreeg een zeer sterke drie-
hoekspion. Wit kwam steeds verder in de verdrukking. De zwarte 
stukken kwamen steeds beter te staan en toen hij met de pionnen op-
rukte, moest wit een paard geven voor twee pionnen. De extra loper die 
Dick toen overhield, bracht uiteindelijk voor hem de overwinning en 
voor ASV-8 gelukkig nog de gelijke stand (3-3). Toch had ik de indruk 
dat hier meer in gezeten had.    Roland Stravers 
 
ASV-10 boekt opnieuwe zege: ASV-10 heeft 
voor de laatste keer thuis opgetreden. Er volgt 
nu een uitwedstrijd en daarna is de gezamen-
lijke slotronde die wij gedwongen door onze 
tegenstander niet gezamenlijk met de rest 
zullen afwerken. En daar zit ook meteen een 
probleem voor mijn persoon, want ik kan er 
dan niet bij zijn, dus moeten de jongens het zonder teamleider afron-
den. Ik moet mijn functie in de OSBO vertegenwoordigen in de Alge-
mene Leden Vergadering en dat gaat nu eenmaal voor. De jeugd laat 
ons in deze laatste thuiswedstrijd een beetje in de steek. Proefwerkwe-
ken en in een enkel geval motivatiegebrek zijn de reden hiervan. Toch 
hebben we nog een jeugdspeler in onze opstelling zitten en dit keer 
was het echt helemaal raak. Jesse Giling won op overtuigende wijze. 
Dat had hij al 2 keer eerder kunnen doen, maar u weet het: in zijn eer-
ste partij gaf hij een toren weg in het eindspel, waarna slechts remise 
zijn deel was (snapt u zijn stelling in dat eindspel nog?), in zijn tweede 
partij moest hij alle tijd gebruiken en zijn tegenstander ook dus het was 
tegen middernacht toen die partij eindigde. Ook toen een remise waar-
bij duidelijk zichtbaar was dat een dergelijk lange partij inbreuk maak-
te op zijn concentratie. En dus is hij eigenlijk de enige speler in het 
team die ongeslagen is gebleven tot nu toe. Ik vermoed dat hij kandi-
daat is voor de ASV-pen voor topscorer! René Lemein lijkt zijn vorm 
terug te hebben, eindelijk, met een winst in deze wedstrijd, kabouter-
bier is mogelijk de oorzaak hiervan? Van de rest van de partijen, ook 
die van mijzelf, heb ik weinig meegekregen. Ik had een goede partij 
maar waar dat aftrekschaak met dameverlies ineens vandaan kwam 
vraag ik mij nu nog steeds af. Ik was zo onder de indruk dat ik de ande-
re partijen niet echt heb kunnen volgen, helaas. Gelukkig was het de 
tweede winst op rij, dus we doen het nog niet zo slecht. Wellicht zit er 
nog een mooie positie op de eindlijst voor ons in.  

Andre de Groot 
 
SMB-open: Vorige week dinsdag verloor Henk Kuiphof in de 6e ronde 
in het Nijmeegse SMB-open. De opening was nog wel goed en in het 
middenspel stond Henk beter. Daarna heeft hij de situatie niet goed 
ingeschat. Remise leek een logische uitslag, maar in een zeer ingewik-
kelde stelling wilde Henk teveel. Daarna ging het snel mis. Een nul 
dus. Met nog drie ronden te spelen heeft Henk nu 3 uit 6. 
 
Weekendtoernooi: Afgelopen weekend werd in Leiden het 66e Daniel 
Noteboomtoernooi gehouden. En ook daar waren natuurlijk ASV-ers 
onder de deelnemers te vinden. Koert van Bemmel (Elo 2002) eindigde 

van hen als hoogste na 6 ronden. Hij scoorde 3½ 
punt. Dit bereikte hij met name door zijn 2 zeges 
met wit op zondag. Vrijdagavond was hij met een 
nederlaag gestart en met een remise via een bye op 
zaterdagochtend moest dus veel worden  goedge-
maakt. Maar ook de 3e en 4e ronde met zwart op 
zaterdag eindigden in remise. Maar zoals gezegd 
deed Koert van zich spreken op de slotdag van het 
toernooi. Hij eindigde daarmee op een gedeelde 33e 
plaats (TPR 2087) in een veld van 125 schakers. 
Sjoerd van Roosmalen (Elo opende identiek aan 
Koert. Een nul in de 1e ronde (beiden overigens 
tegen een bijna 2200-speler), een bye en een remi-
se in de 3e ronde. Op zaterdagavond won Sjoerd de 
4e ronde. Met 2 afsluitende remises op zondag 
bleef hij op 50 %. Gezien zijn TPR van 1950 valt 
dit misschien enigszins tegen. Eigenlijk had ik dit 
verhaal moeten beginnen met Paul de Freijtas (Elo 
1924). Hij maakte in het begin van het toernooi de 
meeste indruk. Na een zege in de openingsronde 
volgde een remise waarna hij het in de  derde ronde 
moest opnemen tegen Ton Timman (inderdaad de 
broer van…, minder sterk maar altijd nog met een 
Elo van 2238). Paul wist hem een remise af te 
dwingen. Ook in de 4e ronde werd een keurige 
remise behaald. Zo had hij 2½ uit 4 en stond de 
zondag nog te wachten. Helaas kon Paul geen 
vervolg geven aan zijn prestatie tot dan toe. Eerst 
werd tegen nog een 2200-speler de eerste nederlaag 
geleden en ook in de slotronde moest hij zijn 
meerdere erkennen. Met 2½ punt besloot hij dus dit 
toernooi maar zijn TPR van 2032 getuigde van zijn 
sterke tegenstand. Het toernooi werd overigens 
gewonnen door GM Erik van den Doel met 6 uit 6.    
 
Uitslagen en standen 5e ronde OSBO-competitie:  

 
OSBO 2e klasse B: WDC–Doesborgh 6½-1½; 
Twello–Theothorne 5-3; VDS – Zutphen-2 4½-3½ 
Pallas-3 – ASV-5 4½-3½ 
OSBO 2e klasse C: Veenendaal-2–Pallas-1 5-3; 
Wageningen-4–Schaakmaat-3 5½-2½; Bennekom-
2-Het Kasteel-2 5-3; De Cirkel-1-ASV-7 4½-3½ 
OSBO 2e klasse D: Pallas-2-SMB-5 2½-5½; ASV-
6–PION-3 4½-3½; Variant-De Toren-3 3-5; 
Doetinchem-2-UVS-3 3-5. 
OSBO 3e klasse F: ASV-8–De Cirkel-2 3-3; Vee-
nendaal-4–Tornado 2½-3½; Bennekom-3–
Dodewaard 4-2; Ede-4–OPC 2-4.  
OSBO 4e klasse C: Het Kasteel-3-UVS-5 4½-1½; 
De Sleutelzet-2-PION-5 4-2; Elster Toren-3-ASV-
9 5½-½; SMB-8-De Toren-7 2½-3½..  
OSBO 4e klasse D: ASV-10-Rhenen-2 3½-2½; De 
Sleutelzet-1-Ede-5 5½-½; De Cirkel-3-
Veenendaal-5 4-2; Dodewaard-3-De Toren-6 2-4. 

OSBO 2e klasse B: OSBO 2e klasse C:
1 Pallas-3 9  27½ 1 Bennekom-2 10 26 
2 WDC 8  28½ 2 Veenendaal-2 8  26 
3 VDS 7  22½ 3 Pallas-1 7  22 
4 ASV-5 6  24 4 De Cirkel-1 5  19 
5 Theothorne 4  20 5 Het Kasteel-2 4  20½ 
6 Zutphen-2 4  16 6 ASV-7 2  19 
7 Twello 2  11½ 7 Wageningen-4 2  15 
8 Doesborgh 0  10 8 Schaakmaat-3 2  12½ 
OSBO 2e klasse D: OSBO 3e klasse F: 
1 ASV-6 8  24 1 Tornado 8  18 
2 UVS-3 8  23½ 2 Bennekom-3 8  17½ 
3 De Toren-3 6  19 3 OPC 6  16 
4 SMB-5 5  21 4 Dodewaard 5  16 
5 PION-3 4  20½ 5 ASV-8 5  15½ 
6 Variant 4  20 6 Veenendaal-4 4  14½ 
7 Doetinchem-2 3  18 7 De Cirkel-2 3  12 
8 Pallas-2 2  14 8 Ede-4 1  10½ 
OSBO 4e klasse C:  OSBO 4e klasse D: 
1 Het Kasteel-3 9  22½ 1 De Cirkel-3 9  22 
2 De Toren-7 9  18 2 De Sleutelzet-1 8  19½ 
3 Elster Toren-3 7  22 3 De Toren-6 7  16½ 
4 ASV-9 5  14½ 4 Veenendaal-5 5  16½ 
5 SMB-8 4  13½ 5 Rhenen-2 5  15½ 
6 UVS-5 2  12 6 ASV-10 4  11½ 
7 PION-5 2  10½ 7 Ede-5 2  9 
8 De Sleutelzet-2 2 7 8 Dodewaard-3 0 9½

Teun v.d. Leer 0
Theo Koeweiden 1
Jonathan v.d. Krogt ½
André de Groot 0
René Lemein 1
Jesse Giling 1

Dick Hajee 1
Frans Veerman 0 
Roland Stravers 1 
Wilfred Ariëns 0 
Herman de Munnik 0 
Bert Sigmond 1


