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46e jaargang no. 21       donderdag 31 mei 2007 
Oploswedstrijd: Dit moest wel een leuke stand 
zijn, want hij is van Bronstein. Het toernooi 
Reykjavik 1996 leverde deze stelling op uit 
Torsson - Bronstein. Zwart speelt en wint. Na de 
sleutelzet moest u wel twee variantjes geven. 
Oplossing: 1...Pf2+ 2. Ke2 Dit is de hoofdvari-
ant, die uitging met een “zwickmuhle”. ...Pxg4+ 
3. Kd1, Pf2+ 4. Ke2, Pxe4+ 5. Kd1, Pf2+ 6. 
Ke2, e4 7. Lxe4, Pfxe4+ en zwart gaf op. Hij 
wordt verder onder de voet gelopen. De tweede 
variant is ook uit door overmacht. 1...Pf2+ 2. 
Kc1, Pcd3 3. Kb1 Dat dit geen serieuze variant 
is mag blijken uit het feit, dat Fritz hier al DxP 

speelt om 
groter on-
heil te voor-

komen. 
3...Pdxe1 4. 
Dc1, Pxf3 
enz. 
 

Enquête: 
Naar aanlei-
ding van 
vragen op 
de afgelo-
pen Alge-

mene Ledenvergadering is besloten een enquête 
te houden over het te hanteren speeltempo in de 
interne competitie. Om een goed beeld te krijgen 
hoe u aankijkt tegen het huidige speeltempo kunt 
u een enquêteformulier invullen en bij de wed-
strijdleider inleveren. Aan de hand hiervan zal 
worden bekeken in hoeverre het speeltempo 
aanpassing behoeft. 
 
Rest seizoen: Nog een maandje dan zit ons 
schaakseizoen 2006-2007 er al weer op. Zo’n 
seizoen vliegt voorbij, nietwaar?! Wat kunt u nog 
verwachten. Wel, vanavond spelen we de 32e 
ronde van de interne competitie. Op 7 juni zal het 
ASV-snelschaakkampioenschap worden 
gespeeld. Op 14 en 21 juni staan de laatste 2 
ronden van de interne op het programma. We 
sluiten het seizoen af op 28 juni met een avond 
waarbij het Fischer Random Chess centraal staat. 
In deze maand moeten nog verschillende 
beslissingen vallen. Wie wordt clubkampioen, 
wie is de beste snelschaker en wie wint de beker 
in de Kroongroep. Daarnaast zal op zaterdag 9 
juni de massakamp tegen Wageningen worden 
gehouden. Dit keer zijn we te gast in 
Wageningen. Heeft u zin om mee te spelen, 
meldt u zich dan nog even aan bij Erik Wille. Ik 
wens u nog veel schaakplezier de komende 
weken. 

 
OSBO-cup: A.s. zaterdag wordt in het Lorentz de finale gehouden van 
de OSBO-bekerstrijd.  Hiervoor hebben zich geplaatst ASV-4, PION-2, 
Pallas en Caïssa. Na de loting wordt ‘s-morgens vanaf 10 uur de ½-
finale gespeeld, de finale en de strijd om de 3e en 4e plaats begint om 
15.00 uur. Naast de OSBO-cupfinaledag staat, evenals vorig jaar, als 
nevenactiviteit weer het ASV-Vierkampentoernooi op het programma. 
Een formule dat in de jaren zeventig heel populair was met één partij op 
vrijdagavond en twee op zaterdag. En net als “toen” prijzen in natura. 
Voor slechts tien euro kunt u drie partijen schaken en u krijgt bovendien 
een lunch aangeboden. En u kunt de OSBO-cupfinalisten van nabij 
volgen. Daar mag u dus niet ontbreken! 
 
Externe competitie: Alle teamwedstrijden liggen achter ons. ASV kan 
terugkijken op een uitstekend seizoen met 3 promovendi en 2 uitsteken-
de 2e plaatsen. Tijd dus om nog eens terug te blikken, iets wat zo aan het 
einde van het seizoen een goed gebruik is de laatste jaren. In de reste-
rende nummers komen alle teams aan bod. In deze EP de start hiervan. 
 
Seizoenoverzicht ASV-3: Voor de grootste verrassing in dit afgelopen 
seizoen zorgde toch wel ASV-3 door geheel onverwacht de OSBO-
Promotieklasse op haar naam te schrijven. Vooraf waren Bennekom en 
Meppel de grote favorieten. Zij spelen immers al jaren bovenin mee. 
ASV-3 richtte zich op een plaatsje in de middenmoot. Na winst op UVS-
2 en PSV-Dodo volgde de confrontatie met Meppel. In een spannende 
wedstrijd werd met 4½-3½ gewonnen. Een verrassing maar vanaf dat 
moment ging er iets leven van “wat zou er nog meer inzitten dit sei-
zoen”. Toch bleef men reëel want een nederlaag zou ook zo maar eens 
kunnen worden geleden. Het vertrouwen groeide. De wedstrijden tegen 

Wageningen-2 en Het Kasteel werden in winst omgezet. Zeker in het 
laatste speeluur voor de tijdnoodfase sloeg ASV-3 steevast zijn slag. 
Daarna volgde de kraker tegen Bennekom. Dat team kon bij winst de 

ASV 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score Brd KNSB TPR W-We 
Gonzalo Tangarife 1 ½ ½ 1 - 1r ½ ½ 0 5 uit 8 1,3 2014 2001 -0,1  
Bert Buisman 1 1 1 ½ 1 1 1 - - 6½ uit 7 1,7 1985 2379 +2,7  
Martin Weijsenfeld - 0 1 1 - 1 ½ 1 0 4½ uit 7 4,3 1820 2044 +1,8  
Paul de Freytas ½ ½ 0 1 - 0 1 ½ ½ 4 uit 8 4,5 1968 1868 -1,1  
Ivo van der Gouw 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 5½ uit 9 4,6 1916 1991 +0,4  
Ruud Wille ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 4½ uit 9 5,7 1962 1823 -1,5  
Barth Plomp 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 0 5 uit 9 6,0 1964 1923 -0,5  
Bijan Zahmat 1 1 0 0 0 0 - 1 - 3 uit 7 7,1 1717 1781 +0,5  
Invallers: 
Gerben Hendriks - - - - 1 - - - ½ 1½ uit 2 2,5 1820 2066 +0,7 
Anne Paul Taal 0 - - - 1 - - - - 1 uit 2 5,0 1901 1872 -0,1  
Erik Wille - - - - 1 - - - - 1 uit 1 8,0 1955 2039 +0,2 
Fred Reulink - - - - - - 1 1 - 2 uit 2 4,5 1995 2100 +0,4 
Jan Knuiman - - - - - - - - 1 1 uit 1 8,0 1961 2077 +0,3  
De 9 wedstrijden op een rij:     Eindstand promotieklasse 
1 ASV-3 – UVS-2 5-3       1 ASV-3  16  44½ K 
2 PSV/Dodo – ASV-3 3½-4½    2 Bennekom  14  45½ 
3 ASV-3 – Meppel 4½-3½     3 Meppel  13  42½ 
4 Wageningen-2 – ASV-3 2½-5½   4 Schaakstad-4  12  40 
5 Het Kasteel – ASV-3 2½-5½    5 Wageningen-2 11  38½ 
6 ASV-3 – Bennekom 4½-3½    6 Het Kasteel  7    33 
7 SMB-4 – ASV-3 1½-6½      7 PSV/Dodo  6    33 
8 ASV-3 – SMB-3 5½-2½      8 UVS-2  6    32 
9 Schaakstad-4 – ASV-3 5-3     9 SMB-3  5    32½ D 

10 SMB-4  0    18½ D



orde weer herstellen maar tegen een incompleet 
team van 7 man kwam ASV-3 ook in deze wed-
strijd aan de goede kant van de score terecht. 
Zonder iemand te kort te doen was de inbreng 
van Bert Buisman met 6½ uit 7 dit seizoen van 
groot belang. De wijze waarop hij bijvoorbeeld 
het eindspel tegen Bennekom in winst omzette 
oogstte grote bewondering maar dat gold in 
meerdere partijen. Maar als je kampioen wordt is 
de inbreng van elke speler belangrijk daarom 
complimenten aan alle teamgenoten. Na Benne-
kom ging ASV-3 onvervaard door. Degradant 
SMB-4 werd simpel opzij gezet waarna in de 
achtste ronde tegen SMB-3 de kroon op het werk 
kon worden gezet. Een 1½-½ voorsprong uit 2 

vooruitgespeel-
de partijen gaf 
een mooie steun 
in de rug. Drie 
remises volgden 
maar bij een 3-2 
stand bleef het 
lang spannend. 
In de slotfase 
voor de tijd-
nood werd het 
kampioenschap 

een feit. In de 
slotronde tegen 

Schaakstad-4 
lukte het niet 
meer. Dit lever-
de dan nog een 
verdiende ne-
derlaag op. De 

ongeslagen 
status was ver-
speeld maar de 
triomf werd met 
een gezellige 
afsluiting bij de 

ASV-Chinees 
uitgebreid ge-
vierd. Voor het 
eerst in de ge-

schiedenis 
speelt ASV 
komend jaar 
met drie teams 
in de KNSB. 
Handhaving zal 
voorop staan 
maar als met 
dezelfde instel-
ling wordt ge-
speeld zullen 
resultaten niet 
uitblijven. 
 

Rapidcompeti-
tie: Remco de 
Leeuw heeft de 
titel in de rapid-
competitie in de 
wacht gesleept. 
Hij liet de ach-
tervolgers vori-
ge week bij de 
laatste 4 ronden 
niet meer dich-
terbij komen. 

Zo werd hij opnieuw winnaar van dit klassement want ook vorig seizoen 
toonde hij zich reeds de beste in dit onderdeel. 
 
Voorst: Fokke Jonkman is er niet in geslaagd om oud-ASV-er Jeroen 
Bosch van de eerste plaats te verdrijven in de slotronde van het Open 
Kampioenschap van Voorst. Het ging aanvankelijk nog wel naar wens. 
Fokke raakte al snel een pion kwijt maar kreeg steeds meer een iets 
betere stelling, terwijl die van Jeroen steeds slechter werd. Ergens in het 
middenspel heeft Fokke de stelling wellicht  toch te veel vereenvoudigd, 
waardoor hij slechts een gelijk toreneindspel overhield. Toen Jeroen 
ineens een pion weggaf ging het eindspel voor Fokke zoals de opening 
voor Jeroen. Wederzijds gebrek aan tijd zorgde voor een onontkoombare 
remise door zetherhaling. Met 4½ uit 6 eindigde Fokke uiteindelijk op 
een gedeelde 2e plaats samen met Rudy Bloemhard. De slotpartij van 
Hendrik van Buren eindigde in een flauwe remise. Hij dacht een pion te 
offeren, maar de compensatie was te gering. Zijn tegenstander speelde 
echter niet krachtig tegen, zodat Hendrik met de dame binnen kon ko-
men. Zijn tegenstander zag allerlei gevaren (die er ook waren) en bood 
remise aan. Uiteraard ging Hendrik  akkoord. Met 2 uit 6 viel zijn eind-
score wat tegen.  
 
Limburg: Paul de Freytas reisde afgelopen pinksterweekend af naar 
Maastricht om daar deel te nemen aan het open kampioenschap van 
Limburg. Paul speelde een heel verdienstelijk toernooi. In de B-groep, 
toegankelijk voor spelers met een Elo van maximaal 1950 namen 88 
schakers deel. Paul was steeds in de kopgroep te vinden. De leiding in 
de groep dunde steeds verder uit. Zo waren er na 2 ronden naast Paul 
nog slechts 6 spelers zonder puntverlies, na 4 ronden hadden 6 spelers 
met 3½ punt de leiding in handen. Dit werd een ronde later gehalveerd 
tot 3 spelers met 4½ punt. Paul trof in de 6e ronde in een Roemeen, een 
van zijn naaste concurrenten om de eerste plaats. Helaas ging deze partij 
met wit verloren waarna onze ASV-er even een stapje terug moest doen. 
In de slotronde maakte hij dit weer goed door met zwart te winnen. Paul 
eindigde daardoor met 5½ uit 7 op een uitstekende gedeelde 2e plaats 
met een TPR van 1966. Daarmee kan hij dus terugkijken op een goed 
toernooi.  
 
Nijmegen: Het door SMB georganiseerde Waalkade Terrassen Schaak-
toernooi begint uit te groeien tot een heel succesvol evenement. Afgelo-
pen zondag werd de 6e editie gehouden met deelname van 24 ploegen, 
elk bestaande uit 4 spelers, die verdeeld werden over 2 poules van 12 
teams. Er waren zelfs teams uit Groningen en Leeuwarden dus u begrijpt 
dat het toernooi een landelijke uitstraling begint te krijgen. De gezellig-
heid staat voorop. Resultaten zijn niet belangrijk. Helaas zat het niet 
helemaal mee met de weersomstandigheden. ’s-Morgens werd nog veel-
al binnen gespeeld maar na de middag konden de wedstrijden ook op de 
terrasjes buiten worden gespeeld hetgeen natuurlijk meteen ook het 
nodige publiek trekt en dat is dan ook weer goed voor de propaganda 
van het schaken. Ook ASV was met een viertal schakers naar Nijmegen 
getrokken. Wouter van Rijn, Remco de Leeuw, Léon van Tol en Theo 
Jurrius. Elk team nam deel onder een zelf gekozen naam. Zo waren er 
“De Bokito’s” uit Groningen die het toernooi uiteindelijk wonnen, “Niet 
drammen maar rammen”, de “Bijtgrage Bitches”, “De Heren van het 
goede Leven” etc etc. ASV nam deel onder de fraai gekozen naam 
“Rijnkade” zodat de herkomst van onze clubgenoten meteen duidelijk 
was. ASV eindigde in de A-groep samen met het team “De Lamme 
Goedzak” op een gedeelde 6e plaats met 14½ punt.  Wouter scoorde 5 
punten uit de 7 gespeelde partijen, Remco 3 punten, Léon 4 punten en 
Theo 2½ punt. Maar nogmaals de gezelligheid stond voorop, zodat al 
rond het middaguur het bier al naast het bord stond. Het was een ge-
slaagde happening!! 
 
Bilderbergtoernooi: Vanaf zaterdag 30 juni tot en met vrijdag 6 juli 
wordt in Oosterbeek in het  Bilderberghotel wederom het Bilderberg-
schaaktoernooi gehouden. Dit fantastische seniorentoernooi heeft in-
middels in al die jaren een geweldige reputatie opgebouwd. Op 30 juni 
start het gecombineerde veteranen/seniorenkampioenschap van Neder-
land voor spelers met een Elo van 1900+. Vanaf maandag 2 juli komen 
alle andere groepen in actie. Natuurlijk zien we hierbij ook graag veel 
ASV-ers van 50 jaar en ouder (geboren in 1956 of ouder) onder de deel-

Eindstand ASV-rapidcompetitie 
Seizoen 2006-2007 na 20 ronden:
Nr. Naam Pnt  Part 
1 Remco de Leeuw 13½ 12 
2 Richard v.d. Wel 12½ 14 
3 Tony Hogerhorst 12½ 16 
4 Martin Weijsenfeld 12½ 20 
5 Gerben Hendriks 12 15 
6 Anne Paul Taal 12 12 
7 Siert Huizinga 11½ 13 
8 Theo Jurrius 11 15 
9 Paul de Freytas 11 20 
10 Henk Kuiphof 11 11 
11 Ruud Wille 11 14 
12 John Sloots 10½ 9 
13 Erwin Velders 10½ 10 
14 Dick Hajee 10½ 14 
15 Theo v. Amerongen  10 8 
16 Jochem Woestenburg 10 4 
17 Hedser Dijkstra 9½ 15 
18 Frans Veerman 9½ 15 
19 Harold Boom 9 9 
20 Theodoor Keizer 9 4 
21 Gonzalo Tangarife 9 10 
22 Tijs van Dijk 9 10 
23 Jan Vermeer 9 19 
24 Ko Kooman 9 20 
25 Bert Sigmond 8½ 6 
26 Horst Eder 8½ 12 
27 Rob van Belle 8 6 
28 Jacques Boonstra 8 6 
29 Jan Groen 8 11 
30 Bob Hartogh Heijs 8 11 
31 Harm Steenhuis 7½ 5 
32 Eric Hartman 7½ 7 
33 Barth Plomp 7½ 7 
34 Hendrik v. Buren 7½ 8 
35 Jonathan v.d. Krogt 7½ 8 
36 Theo Koeweiden 7½ 9 
37 Jacob Zandbergen 7½ 15 
38 Otto Wilgenhof 7 4 
39 Jan Zuidema 7 5 
40 Jan Looijen 7 7 
41 Philip Stibbe 7 12 
42 John Bijlsma 6½ 4 
43 Gerrit Verbost 6½ 5 
44 Henk Kelderman 6½ 13 
45 Ruud Verhoef 6 2 
46 Tjé Wing Au 6 2 
47 Nico Schoenmakers 6 4 
48 Abbes Dekker 6 5 
49 Lion de Kok 6 8 
50 Hein van Vlerken 6 14 
51 Paul Schoenmakers 5 1 
52 Abbes Dekker 5 2 
53 Leon van Tol 5 2 
54 Frits Wiggerts 5 3 
55Tom Bentvelzen 5 3 
56 Wim Zunnebeld 5 6 
57 Ingrid Rietmeijer 5 7 
58 Ignace Rood 4½ 3 
59 André de Groot 4½ 3 
60 René de Goeij 4 3 



nemers. Het is echt een uniek toernooi en dat zo 
dichtbij. Dat mag u toch gewoon niet missen. U 
kunt zich aanmelden bij Henk Kuiphof. 


