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Oploswedstrijd: Vorige week trof u een wat eenvoudiger 
opgave. Maar bovenal was de stand gekozen omdat hij zo 

leerzaam is. Dit kan 
iedereen vanavond zelf 
al tegenkomen. De 
stelling is uit het kam-
pioenschap van Kazan 
1931: Segel - Yefre-
mov. Wit speelt en 
wint. Oplossing: 1. 
Tad1 en door de drei-
ging Txd7 stort de 
zwarte stelling ineen. 
Mat volgt. 
 
Even geen schaken: 
Volgende week don-

derdag 17 mei is er geen clubavond vanwege Hemel-
vaartsdag! Op 24 mei bent u weer van harte welkom. Dan is 
het tijd voor de laatste rapidavond. De laatste 4 ronden gaan 
dan de beslissing brengen wie de rapidcompetitie op zijn 
naam gaat schrijven. Op 31 mei gaan we weer verder met de 
interne competitie. 
 
Externe competitie: Nog twee verslagen ontbraken in de 
afgelopen weken. Maar die treft u in deze EP aan. Verder 
spelen onze eerste drie teams zaterdag hun slotronde. ASV-1 
doet dit in Apeldoorn waar Homburg-2 de tegenstander is. 
Inzet is de tweede plaats die bij winst kan worden bereikt 
hetgeen een uitstekende prestatie zou zijn. Voor ons tweede 
zijn de belangen groter. Om u een beeld te geven van de 
stand en het programma in de slotronde heb ik dit hiernaast 
nog maar eens weergege-
ven. ASV-2 doet na het 
verlies van BAT Zevenaar 
in de vorige ronde immers 
weer helemaal mee. Op 
papier heeft het tweede het 
tegen de Heemsteedse SC 
makkelijker dan BAT Ze-
venaar dat naar Amstelveen 
gaat voor de wedstrijd tegen 
Zukertort. Dat team is bo-
vendien zelf ook nog niet 
kansloos bij een eventuele 
misstap van ons tweede. Het 
wordt dus een hele span-
nende slotronde in deze 
poule. Voor ASV-3 is de 
buit reeds binnen. Promotie is in de vorige ronde al een feit 
geworden. Dat neemt niet weg dat de uitdaging nu ligt in het 
ook winnen van de laatste wedstrijd tegen Schaakstad-4. Een 
lastige opgave tegen dit op de vierde plaats staande team. 
 
OSBO-Cup: ASV-4 wist zich als eerste ASV-team te 
plaatsen voor de finaledag op 2 juni in het Lorentz door een 
prima 2½-1½ zege op Ede. Krijgt ASV-4 in deze finale 
gezelschap van ASV-3 en ASV-5?? Vanavond weten we 
meer  Beide teams spelen thuis. ASV-3 treft PION-2 en 
ASV-5 is gastheer van Pallas. 

ASV-4 naar finaledag OSBO-cup: Op 2 juni is ASV voor het 
tweede achtereenvolgende jaar de gastheer van de OSBO-
cupfinaledag. Vorige week plaatste Caissa Elburg zich als 
eerste bij de laatste vier. In de resterende drie kwartfinales 
treden ASV-teams aan. ASV 4 beet afgelopen donderdag het 
spits af tegen Ede. Lange tijd ging het op de vier borden 
gelijk op. De eerste beslissing viel bij Jan Knuiman. Een 
geniepige loperzet leverde stukwinst op en zo kwam ASV 4 
al na ruim twee uur spelen aan de leiding. Op de resterende 
drie borden hadden de Edenaren op de topborden het 
voordeel en leek Gerben Hendriks aan bord vier de beste 
papieren te hebben. Een spannend slot met misschien wel 
een barrage leek aanstaande, maar in de praktijk liep het heel 
anders. Erik Wille was na een gambiet een pion 
achtergebleven, terwijl de tegenstander het voordeel had. 
Wel had Cor van Ingen veel tijd gebruikt. Een tactisch 
remiseaanbod leverde weer wat extra tijdvoordeel op. 
Vanzelfsprekend bleef Van Ingen het proberen, maar toen 
onze voorzitter de koningsaanval overleefde, woog ineens 
het tijdnadeel zwaar. Van Ingen bood daarom bij het ingaan 
van het eindspel meteen remise aan. Tot ieders verbazing 
kreeg ook Anne Paul Taal op bord 1 een vredesvoorstel. 
Opponent Sjoerd Meijer had al twee uitstekende 
winstkansen gemist en was daardoor wat onzeker geworden. 
Erik en Anne Paul keken elkaar begrijpend aan en namen 
beiden het halve punt. Gerben Hendriks ging vervolgens ook 
ieder risico uit de weg. Zijn remisevoorstel kon immers 
moeilijk afgeslagen worden. En zo stond er al tegen half 
twaalf al een 2½-1½ zege op het wedstrijdformulier. 
Daarmee zien we ASV-4 op 2 juni terug in het Lorentz 
Ondernemerscentrum. U heeft dus in ieder geval al een 
reden om aan het ASV-Vierkampentoernooi op vrijdag 1 en 
zaterdag 2 juni mee te doen, want dan kunt u ASV 4 die 
zaterdag van dichtbij volgen. Erik Wille 
Anne Paul Taal – Sjoerd Meijer ½-½; Erik Wille – Cor van 
Ingen ½-½; Jan Knuiman – Bas West 1-0; Gerben 
Hendriks – Ronald Klaassen ½-½. Eindstand 2½-1½. 
 
ASV-5 wint alles: Van de slotwedstrijd van ASV-5 hing 
niets meer af. Immers het kampioenschap van het vijfde was 
al een feit en tegenstander Theothorne was reeds gedegra-
deerd. Met 2 invallers ging het vijfde van start. Jan Vermeer 
en Ko Kooman namen de plaatsen in van Theo van Ameron-
gen (vakantie) en Nico Schoenmakers (ziek). Het verschil in 
speelsterkte tussen de eerste borden en de staart was zeker 
bij tegenstander Theothorne enorm groot. Dit verschil kwam 
dan uiteindelijk in de score ook duidelijk tot uitdrukking 
omdat ASV juist op die borden sterker was. De laatste vier 
borden wonnen op den duur vrij regelmatig van hun oppo-
nenten. Ko Kooman maakte een prima debuut. Als invaller 
trof hij aan Dierense kant ook een invaller. Ko maakte dank-
baar gebruik van stukwinst. Bij Jan Vermeer en Rob van 
Belle kwam de winst pas in de slotfase tot uitdrukking. Bei-
den waren niet in de problemen geweest. Interessant was de 
stelling in de partij van Tony Hogerhorst. Onduidelijk was 
het welke kant het op zou gaan. Pas in het eindspel sloeg 
Tony definitief toe. De winst was toen al binnen omdat ook 
Henk Kuiphof en Albert Marks hadden gewonnen. Eric 
Hartman moest zich gewonnen geven na een fout waar zijn 
geroutineerde tegenstander dankbaar van profiteerde. Paul 

KNSB 3e klasse C: 
1 BAT Zevenaar 11 36½ 
2 ASV-2 11 35 
3 Zukertort A’veen-3 10 37 
4 PION Groesbeek 10 35 
5 Caïssa-2 10 32½ 
6 Doetinchem 9  31½ 
7 Heemsteedse SC 6  30½ 
8 VAS-3 6  30 
9 Euwe-2 4  27½ 
10 Tal/DCG-2 3  24½ D 
Programma 9e ronde: 
Heemsteedse SC – ASV-2 
Zukertort A’veen – BAT Zevenaar
PION Groesbeek - Doetinchem 
Caïssa-2 – VAS-3 
Euwe-2 – Tal/DCG-2 



Schoenmakers was als laatste klaar. Onduidelijk was het wie 
beter stond. Paul bood daarop remise aan. Optisch stond zijn 
tegenstander wellicht iets beter maar Paul had naar zijn idee 
alles onder controle. Zijn opponent vond dat de weg naar 
winst kennelijk ook niet direct aanwezig was en nam het 
aanbod aan. De strijd was bovendien al lang beslist. Het was 
een goed georganiseerde slotronde. Jammer was dat enkele 
teams niet compleet aan de start verschenen. Het vijfde heeft 
een uitstekend seizoen achter de rug en was in deze poule 
duidelijk de sterkste. Volgend seizoen wacht in de 1e klasse 
een nieuwe uitdaging! 
Gedetailleerde uitslag: C. Vrouenraets-P. Schoenmakers 
½-½; P. Gommers-E. Hartman 1-0; H. Boertien-T. Hoger-
horst 0-1; D. v. Rumpt-A. Marks 0-1; D. Vermeulen-H. 
Kuiphof 0-1; P. Loerts-R. v. Belle 0-1; J.J. Pragt-J. Ver-
meer 0-1; H.J. Geursen-K. Kooman 0-1 Eindstand 1½-6½. 
 
Nederlaag voor ASV-10 tegen Kameleon-2: Een thuiswed-
strijd die we uit spelen, en wel helemaal in Voorst. De laats-
te wedstrijd van het seizoen en voor de 2e maal in Voorst bij 
de gezamenlijke slotronde. Opnieuw moesten wij een beroep 
doen op jeugdspelers, omdat de senioren niet konden (of niet 
mochten). Met 3 jeugdspelers en 3 senioren traden wij aan. 
Umit Duman speelde de slechtste partij van het seizoen. In 
de opening gaf hij 2 stukken voor 2 pionnen en verder ging 
het langzaam uit op zijn bord. Jan Zuidema speelde goed en 
stond lange tijd beter, hetgeen hij met de vlag op vallen wist 
te verzilveren. Lion de Kok stond volgens mij ook lange tijd 
goed maar het ging ergens mis, op een plek en een tijdstip 
dat ik niet meegekregen heb. Andre de Groot speelde een 
gelijk opgaande partij. Het enige vermeldenswaardige is dat 
zijn opponent gewoon heel veel tijd nodig had voor elke zet. 
Aan het eind van de tijd waren er eigenlijk nog zetten over, 
maar de tijd beslist nu eenmaal. Carlo Bredius speelde goed 
en had ergens een stelling met winst. Helaas miste hij de 
goede voortzetting. Jan Pieter Lourens verging het op pre-
cies dezelfde manier, maar met een andere stelling. De laats-
te 2 borden werden aandachtig in 
de gaten gehouden door onze 
meegereisde fan, en tevens jeugd-
leider Frank S. Volgend seizoen 
nieuwe kansen, tenminste… als 
er een ASV-10 komt. Gaan onze 
senioren naar ASV-8, zodat wij 
ASV-9 kunnen gaan heten? In welk team gaat volgend jaar 
onze jeugd acteren, bij gebrek aan voldoende gemotiveerde 
senioren om het team te completeren? Wij wachten af. 
    Andre de Groot 
 
Voorst: Na de 5e ronde is de strijd in de A-groep weer hele-
maal open doordat koploper Rudy Bloemhard verloor van 
oud-ASV-er Jeroen Bosch. Fokke Jonkman wist zijn partij te 
winnen en kreeg hierdoor weer aansluiting. Wegens verblijf 
in het buitenland wilde zijn tegenstander Marcel Kraaijkamp 
graag vooruit spelen. Wanneer dat niet zou kunnen kon Fok-
ke een reglementair punt bijschrijven... Maar hij kon wel en 
het werd een spannende partij. Naarmate het eind van de 
bedenktijd naderde kreeg Fokke steeds meer voordeel. Hij 
won een pion, later zelfs nog een stuk en terwijl hij de vijan-
delijke koning schaak zette, werd hij matgezet. Dat mag dus 
niet evenals het slaan van de koning, wat Fokke wel wilde 
doen. Dus de wedstrijdleider erbij, Fokke kreeg er twee 
minuten bij (wat ook tot opgave van zijn tegenstander had 
geleid) en zijn opponent moest met het stuk waarmee hij 
'mat' zette het schaak opheffen hetgeen tot dameverlies zou 
leiden. Dit gebeurde allemaal niet. Hij deed een andere zet 
en toen kon Fokke 'gewoon' mat zetten. Hij had nog vier 
seconden over tegen zeventien voor Marcel... Fokke speelt 
de laatste ronde nu eens niet tegen Rudy Bloemhard maar 
tegen Jeroen Bosch die met 4½ punt aan de leiding gaat 
gevolgd door Fokke en Rudy met 4 punten. Er volgt dus nog 
een spannende slotronde waarbij de vraag openblijft wie de 
beker wint als Rudy en Fokke de laatste ronde alle twee 
winnen... Hendrik van Buren speelde een rare partij. Hij 
dacht een mooi schijnoffer te zien. Het won ook min of meer 
recht toe, recht aan. Thuisgekomen bedierf Fritz echter de 

pret. Het offer was niet fout, maar zwart had beter kunnen 
tegenspelen. Dan zou het regelrecht remise geworden zijn. 
Fritz wil dus niet offeren, maar het aangevallen stuk gewoon 
terugtrekken en dan zou Hendrik een iets betere stand heb-
ben gehouden. Hendrik heeft door deze winstpartij zijn score 
gebracht op 1½ uit 5. Op maandag 21 mei wordt de laatste 
ronde in dit Voorster kampioenschap gespeeld. 
 
Velp: Het twaalfde Velpse seniorentoernooi is opnieuw een 
succes geworden, getuige de positieve reacties van de deel-
nemers. De locatie is dan ook buitengewoon geschikt. Een 
grote aula met ruimte voor alle deelnemers, zitjes om tussen 
de ronden door even iets te gebruiken of een krantje te lezen 
en de prachtige omgeving van Hogeschool Larenstein, zo las 
uw redacteur op de site van de Velpse Schaakvereniging. 
Ook ASV was goed vertegenwoordigd bij dit seniorentoer-
nooi. In de A-groep werd Jan Vermeer de beste ASV-er. 
Mede door een zege op Siert Huizinga in de slotronde ein-
digde Jan op 4 uit 6 waarmee hij gedeeld derde werd. Jan 
had zijn hoge klassering vooral te danken aan de 3 zeges die 
hij in de laatste drie ronden behaalde. Siert viel net buiten de 
prijzen. Hij eindigde evenals Henk Kuiphof op 3 punten. 
Albert Marks wist dit duo met 3½ punt uiteindelijk nog net 
te passeren. In de B-groep begon Horst Eder uitstekend met 
2½ uit 3. Daarna wilde het niet meer lukken want in de ove-
rige 3 ronden kwam Horst niet meer tot scoren. Jacob Zand-
bergen leverde een uitstekende prestatie in groep C. Met 4½ 
uit 6 eindigde hij op een gedeelde 2e plaats. Ko Kooman 
kwam met 3 uit 6 in de middenmoot terecht.  
 
Bevrijdingstoernooi: Op 5 mei is Wageningen altijd “the 
place to be”. Niet alleen voor de Bevrijdingsfeesten maar 
voor de schakers natuurlijk het Bevrijdingstoernooi. Van de 
feesten zal het merendeel van de bijna 150 schakers echter 
weinig hebben meegekregen. De 59e editie alweer van het 
Bevrijdingstoernooi kende een sterke bezetting met vele 
grootmeesters en meesters. Voor onze clubgenoten in de 
sterke A-groep t.w. de “ van Lotringengroep” was er dus 
weinig eer te behalen. “Schrijf er maar niet teveel over”, zei 
Barth Plomp nog op de terugweg. Erika Belle wist zich nog 
het beste te weren en kwam tot een score van 2½ uit 7. Barth 
kwam tot 2 punten en uw redacteur presteerde die dag hele-
maal niets en bleef op 1½ punt steken. In de B-groep ver-
speelde Paul de Freytas de gedeelde eindzege in de slotronde 
terwijl hij met een remise gedeeld 2e geworden zou zijn maar 
hij speelde voor de winst en dat is hem te prijzen! Hij stond 
een punt achter op de koploper. In het onderlinge duel kwam 
Paul met een sterk loperpaar veel beter te staan. In het uit-
eindelijke toreneindspel ging Paul echter in lichte tijdnood in 
de fout waarna de partij verloren ging. Een vrijpion besliste 
de partij! Daarmee zakte hij af naar een gedeelde 5e plaats 
met 5 uit 7. Albert Marks eindigde via een regelmatig opge-
bouwde score op 4 uit 7. In de C-groep eindigde Jan Looijen 
met 4 uit 7 in de subtop. Het was weer een gezellig toernooi. 
Een aanrader dus om volgend jaar ook mee te doen! Na de 2e 
ronde liet de techniek het even in de steek maar dit werd 
handig opgelost door de pauze te vervroegen waarna het 
toernooi verder ongestoord werd vervolgd. Met een live 
weergave op internet van de partij op bord 1 en een verslag 
na elke ronde zorgde de organisatie ervoor dat de thuisblij-
vers het toernooi uitstekend konden volgen. Volgend jaar 
dus het 60e toernooi. Dan ook met nog meer ASV-ers?? 
Noteer dus alvast 5 mei in uw agenda! 
Uitslagen interne competitie 30e ronde (3 mei 2007): 
Tangarife – Sloots 1-0; de Freytas – Dekker 1-0; Weijsen-
feld – Huizinga 0-1; Hogerhorst – Bentvelzen 1-0; Verkooij-
en – Dijkstra ½-½; Naasz – Vermeer ½-½; Verhoef – Boom 
1-0; Wiggerts – Marks 1-0; van Belle – Au 0-1; Hajee – 
Rood 1-0; Boonstra – Kuiphof ½-½; Velders – Amani 1-0; 
Egging – van Buren 0-1; Veerman – Kooman 1-0; van der 
Krogt – Manschot 0-1; Hartogh Heijs – Eder 0-1; de Kok – 
Ariëns 0-1; Verbost–Zunnebeld 0-1; Visser–Kelderman 0-1; 
van Vlerken – Stibbe 0-1; van Dijk – Segers 1-0.ASV-
bekercompetitie (Kroongroep): van der Wel – Verkruissen 1-
0; R. Wille – Reulink ½-½. 

1 Umit Duman 0
2 Jan Zuidema 1
3 Lion de Kok 0
4 André de Groot 1
5 Carlo Bredius 0
6 Jan Pieter Lourens 0


