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46e jaargang no. 4      donderdag 25 januari 2007 
Oploswedstrijd: Vorige week was het weer eens tijd voor een 
tweezet. Hij is van de Rus Chepizhny, die er de derde prijs 

mee won in een con-
cours van het Poolse 
blad Szachy in 1969. 
Wit geeft mat in 2 
zetten. Oplossing: 
Ph6-f7. 
 
Storm: Het was vorige 
week een memorabele 
donderdag. Een hevi-
ge storm teisterde ons 
land waardoor alles 
werd ontregeld. Daar-
door verliep ook onze 
clubavond anders dan 
normaal. Door de 

weersomstandigheden besloten dan ook velen om maar lek-
ker thuis te blijven voor zover men nog niet in de file stond 
of ergens op een perron wachtend op vervoer richting huis. 
Ook de drie teamwedstrijden die gepland waren werden 
afgelast. Toch waren er nog een aantal die zich door een 
beetje wind niet uit het veld lieten slaan en gewoon de club-
avond bezochten. Maar het aantal partijen voor de interne 
beleef toch beperkt tot slechts vijf.  
 
Externe competitie: Alle externe wedstrijden van vorige 
week donderdag werden dus afgelast. Het was te gevaarlijk 
op de weg dit nog afgezien van de vele files waardoor het al 
moeilijk zou zijn om de plaatsen van bestemming te bereiken 
en het feit dat veel spelers ergens onderweg waren gestrand. 
Maar vanavond proberen we het weer. ASV-4 dus opnieuw 
naar Ede-1 en ASV-9 wederom gastheer van PION-5. 
Daarnaast spelen ook ASV-5 en ASV-10 thuis tegen 
respectievelijk PION-3 en Theothorne-2. Drie teams thuis 
dus, dat wordt een volle bak. Het wordt even inschikken 
allemaal maar dat is niet anders. Door de onvoorziene 
omstandigheden lukt een spreiding van de teamwedstrijden 
dit keer niet. De wedstrijd ASV-7–Veenendaal-3 wordt 
vanavond niet gespeeld maar is ondanks onze Algemene 
Ledenvergadering toch naar volgende week donderdag 1 
februari verschoven. Twee teams speelden al wel. Zowel 
ASV-6 (tegen Zutphen-2) als ASV-8 (tegen Rheden) 
moesten een nederlaag incasseren. De verslagen van deze 
wedstrijden staan in deze EP. 
 
Algemene Ledenvergadering: Volgende week donderdag is 
er geen interne competitie maar we zien u graag bij de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, aanvang 20.00 uur. 
 
ASV 6 laat de winst liggen: 5½-2½ verlies tegen Zutphen 2: 
Tegen Zutphen-2 moest gewonnen worden wilde ASV-6 nog 
voor promotie in aanmerking komen. Het werd een nederlaag 
en slechts meespelen in de grijze middenmoot is het vooruit-
zicht. Het zag er allemaal veelbelovend uit. Weliswaar ver-
loor Frits Wiggerts heel snel. Hij had de partij met zwart te 
passief opgezet en werd door de binnengedrongen dame + 
paard onder de voet gelopen. En ook Jan Groen stond slecht, 
maar alle ander partijen stonden overwegend. Ook de partij 
van invaller Hedser Dijkstra. Hij had echter te veel tijd ver-
bruikt en moest genoegen nemen met remise. Saiffudin Ayy-
oubi trok de stand weer gelijk. Hij speelde tegen de broer van 

onze clubgenoot Otto Wilgenhof en zette een koningsaanval 
op, die uiteindelijk doorsloeg. Jacques Boonstra bracht ASV-
6 zelfs op voorsprong. In een gesloten Siciliaan wikkelde 
zijn opponent verkeerd af, zodat Jacques een gewonnen eind-
spel overhield. Abbes Dekker stond goed en had een aanval. 
Maar hij verrekende zich bij de afwikkeling in het verre 
middenspel. Jan Groen speelde nogal opportuun. Hij gooide 
moedig zijn koningspionnen naar voren en dat liep slecht af. 
Invaller Ruud Verhoef speelde actief, hij moest dat ook wel, 
want de stand op het bord gebood dat. In het eindspel maakte 
Ruud een fout. Bij de analyse bleek dat Ruud zijn tegenstan-
der, oud-ASV-er Vincent Theissen, in enkele zetten mat had 
kunnen zetten. Jan Vermeer kwam voortreffelijk te staan en 
zijn tegenstander raakte in ernstige tijdnood. Maar zoals zo 
vaak -en het is echt moeilijk om dat niet te doen- ging Jan 
mee in het snelschaken. Hij verloor een stuk, maar schaakte 
nog door op de klok van zijn tegenstander. Die ondervond 
geen problemen en produceerde in circa één minuut 40 zetten 
om Jan mat te zetten met nog enkele seconden op de klok.
     Jan Vermeer 
1. O. Wilgenhof - Saifudin Ayyoubi 0-1; 2. V. Theissen - R. 
Verhoef 1-0; 3. R. The - J. Vermeer 1-0; 4. J. Blaak - F. 
Wiggerts 1-0; 5. G. Ruegebrink - A. Dekker.1-0; 6. H de 
Vos-J. Boonstra 0-1; 7.W. Rothengarther-H. Dijkstra ½-½; 
8. W. van Meeteren - Jan Groen 1-0. Eindstand 5½-2½ 
 
Dure en onnodige nederlaag ASV-8. Afgelopen vrijdag 19 
januari 2007 (gelukkig een stormloze dag) moesten de overi-
ge vijf spelers van ASV 8 in Rheden aantreden tegen Rheden 
1 dat puntloos onderaan bungelde maar wel een sterke bezet-
ting heeft aan de eerste twee borden ( > 1900 rating). Op 
verzoek van Ko Kooman was de eerste bordspeler van Rhe-
den zo vriendelijk geweest zijn partij al vooruit te spelen op 
donderdag 11 januari jl. in ons eigen clubhuis. Zoals in de 
vorige En Passant al stond vermeld was deze tegenstander 
toch te hoog gegrepen voor Ko maar dat is op zich geen 
schande tegen zo'n sterke speler. Ko kreeg een Siciliaan op 
het bord en posteerde zijn dame op veld e2. Dit kwam hem 
uiteindelijk duur te staan door een vervelende penning van 
een toren op e8 waardoor na een schijnoffer met een loper 
door zijn tegenstander Ko een paard moest inleveren om 
Dameverlies te voorkomen. Het was toen vechten tegen de 
bierkaai voor Ko en zijn tegenstander maakte het bekwaam 
af (0-1). Dan de wedstrijd in Rheden zelf. John Bijlsma 
kwam als eerste melden dat hij had verloren en dat was een 
bittere tegenvaller daar er vooral op punten op de laagste 
borden werd gerekend en John extern in goede vorm ver-
keert. John had een Scandinaviër op het bord getoverd en 
kwam al snel overwegend te staan. Hij werd echter overmoe-
dig waardoor in een zet zijn stelling in een ruïne veranderde 
en hij kon opgeven (0-2). Dan Bert: hij moest op het tweede 
bord aantreden tegen de sterke Menno Dorst (Elo 1920) en 
speelde evenals John een Scandinaviër. Zijn tegenstander 
stond al snel een stuk actiever maar Bert wist na dameruil de 
stelling te vervlakken. Net toen zijn tegenstander in diep 
gepeins verviel hoe hij nog iets uit de stelling moest halen 
deed Bert na tien minuten denken een grafzet, waardoor hij 
een stuk kon inleveren om mat te voorkomen, ontgoocheld 
gaf hij direct op omdat hij feitelijk zichzelf had verslagen en 
dat doet pijn (3-0). Desondanks was er nog lang hoop op een 
kostbaar wedstrijdpuntje daar de overige borden allemaal 
goed stonden. Jans was de eerste die het punt wist binnen te 
halen nadat hij aanvankelijk moeilijk had gestaan maar lucht 



kreeg door lang te rokeren met zwart. Zijn tegenstander bleef 
echter flink wat druk op de stelling uitoefenen maar vergiste 
zich enorm waardoor hij zijn dame moest inleveren tegen een 
toren en daar wist onze Jans wel raad mee (1-3). Dan Her-
man die vooraf tot het uiterste getergd was door zijn neder-
laag in de interne competitie tegen Jacob Zandbergen. Her-
man speelde het oeroude Göring-gambiet en kwam na de 
opening overwegend te staan. Hij wist heel bekwaam de druk 
op te voeren. Deze kon de stelling uiteindelijk niet meer 
keepen, verloor een kwaliteit en gaf vervolgens op. Hulde 
Herman, je zou vaker getergd moeten zijn want dan ben je op 
je best (2-3). En ja dan de ontknoping op het bord van Theo 
Koeweiden. Hij had een Koningsgambiet gespeeld en deed 
een paar formidabele zetten waarvan zijn teamleider danig 
onder de indruk was. Het leek louter nog een kwestie van tijd 
en het zou 3-3 zijn dacht iedere toeschouwer. Theo kon ech-
ter de weelde van zijn stelling niet verdragen en deed twee 
hele slechte damezetten op het 
moment dat hij definitief kon toe-
slaan door een schaakje te geven. 
Dit gaf zijn tegenstander echter 
geheel onnodig de kans om lang te 
rokeren waardoor de hele partij 
pardoes kantelde en Rheden alsnog twee wedstrijdpunten 
kon binnenhalen. Al met al leek deze bizarre ontknoping van 
de wedstrijd op een Griekse tragedie waardoor ASV-8 nu 
heel erg op haar tellen moet gaan passen maar ik heb er ver-
trouwen in dat we onze ruggen op tijd weer kunnen rechten 
voor de komende wedstrijden. Ook kan ik met gepaste trots 
vertellen dat in alle vier de wedstrijden niemand zich heeft 
afgemeld en dat is tegenwoordig ook een prestatie van for-
maat.      Bert Sigmond 
 
Snelschaken: De OSBO organiseerde afgelopen zaterdag in 
Elst het snelschaken voor clubteams. Een evenement waar 
ASV de laatste jaren traditioneel met veel teams vertegen-
woordigd is. Vorig jaar gingen we zelfs met 9 teams op pad 
nadat we in de 2 jaren daarvoor al met 8 snelschaakteams 
present waren. Dit jaar bleef de teller op vijf teams steken. 

Maar ook dat bleek een 
respectabel aantal want er 
waren in totaal slechts 13 
teams aanwezig. Naast ASV 
waren er 2 teams van 
Veenendaal en Elster Toren 
en verder Meppel, Ede, BAT 
Zevenaar en Variant met elk 
1 team. Slechts 7 
verenigingen uit de gehele 
OSBO dus. Een teleurstellend 
aantal. Waar bleven die 
andere clubs? De datum was 
misschien niet zo handig 
gekozen maar zelfs dan moet 
het mogelijk zijn om 
tenminste 4 man te 
mobiliseren voor een gezellig 
dagje schaken. Gespeeld 
werd in 2 groepen. Groep A 
bestond uit de KNSB-teams 
en de promotieklasse en 1e 
klasse OSBO, groep 2 uit 
teams die in de 2e t/m de 4e 
klasse OSBO uitkomen. 
ASV-1 werd overtuigend 
kampioen hoewel het verschil 

uiteindelijk met nummer 2 Veenendaal-1 tot slechts 3 bord-
punten beperkt bleef. In gevaar is ons eerste niet geweest. 
ASV-3 verloor de strijd wie het beste team in de promotie-
klasse was nipt van Meppel met slechts 2 bordpunten. De 2 

onderlinge duels werden weliswaar gewonnen maar ASV-3 
liet elders teveel punten liggen. ASV-4 werd kampioen van 
de 1e klasse OSBO waar Ede geen echte concurrent bleek. In 
de 2e klasse OSBO bleek Elster Toren-1 sterker dan ASV-6 
maar in de vierde klasse OSBO waren de rollen omgedraaid. 
Daar werd ASV-10 met een ruime voorsprong kampioen 
voor Elster Toren-2.  
 
Voorst: Bij het Open Schaakkampioenschap van Voorst 
ontbreken ook dit jaar Fokke Jonkman en Hendrik van Buren 
niet. Fokke verdedigt bij dit toernooi zijn titel. “De eerste 
ronde in Voorst moet meestal niet al te moeilijk te winnen 
zijn (de bovenste tegen de onderste helft) maar tegen een 
bijzonder sterk spelende Lutsen Dooper bleef ik kansloos” 
aldus Fokke. Hij hoopt dat winst in de volgende vijf ronden 
voldoende is om toch nog de Voorster titel te prolongeren. 
Onze clubgenoten hadden geen goede start want ook Hendrik 
verloor de eerste partij. Hij ging kansloos ten onder tegen 
Marcel Kraaijkamp. Vreemd genoeg ging Hendrik in de fout 
in een stand, die je in een 5 minuten vluggertje nog goed zou 
doen. Er was namelijk maar één logische zet. Vanaf dat mo-
ment moest Hendrik verdedigen maar tevergeefs want zijn 
opponent maakte het heel mooi uit. A.s. maandag is de 2e 
ronde in dit toernooi.  
 
Rapidtoernooi: Daar waar in Elst door vele ASV-ers werd 
gevluggerd ging Fokke Jonkman naar Ermelo waar hij deel-
nam aan het Rie Timmer Rapidtoernooi. Gespeeld werd in 
zeskampen waarbij  Fokke werd ingedeeld in de Kroongroep. 
Dat verliep aanvankelijk voorspoedig, vooral door de winst 
in de 2e ronde op concurrent Andries Mellema, tegen wie 
Fokke altijd zwart heeft in rapidtoernooien. Twee weken 
eerder troffen ze elkaar ook nog in Harderwijk. Maar zoals 
wel vaker vechten er twee om een been en gaat de derde 
ermee heen. Fokke verloor namelijk door de “aanraken is 
zetten” regel tegen M. Vinke (Coevorden) in een totaal ge-
wonnen stelling. Deze kwam daardoor aan het eind van de 
dag ook op 4 uit 5. Ben ik dan gedeeld eerste of duidelijk 
tweede door het onderlinge resultaat, vroeg Fokke zich in 
zijn mail aan uw redacteur nog af. Met 5 uit 5 had onze 
ASV-er vast en zeker een betere zondag gehad. Hij was nu 
nog steeds enigszins chagrijnig over die "onterechte" uitslag. 
 
Corus: In Wijk aan Zee waren in de afgelopen periode al veel 
ASV-ers actief. Corus bracht Fokke Jonkman de verrassing 
ingedeeld te zijn in de hoogste dagvierkamp. Eigenlijk had 
hij daarmee zijn doel voor dit jaar al gehaald. Hij dacht na-
melijk de tweede klasse te moeten winnen om tot de hoogste 
amateurs door te dringen. In de eerste partij kwam hij beslis-
send voor te staan tegen Jimmy van Zutphen (2198) om in de 
laatste minuten toch naar een nul te blunderen. Zo verliep het 
de zaterdag daarvoor ook in mijn partij tegen John Cornelisse 
voor het persoonlijk OSBO-kampioenschap. De tweede dag 
was Fokke met wit kansloos tegen een zeer goed voorbereide 
Bilal Belhach (2005). Gelukkig bracht de derde dag eerher-
stel tegen de hoogste ratinghouder Rob Witt (2220), die in de 
tijdnood van Fokke te ver ging in winstpogingen en na de 
veertigste zet tegen een onhoudbaar eindspel aankeek. Barth 
Plomp speelde in zijn groep 2 keer remise en verloor de 
derde partij tegen de hoogste ratinghouder in zijn groep Wil-
lem Hensbergen (2053) onnodig. Siert Huizinga eindigde op 
een ½ uit 3 maar had de laagste Elo in zijn groep. Ook Ha-
rold Boom was bij deze dagvierkampen van de partij. Hij 
scoorde 1 uit 3. Inmiddels zijn ook de tienkampers bezig met 
hun toernooi. Hierin spelen Erika Belle en Nico Schoenma-
kers. Erika heeft bij het sluiten van deze EP 2½ uit 5. Nico 
startte met 3 remises maar won vervolgens de 4e partij. Met 
een remise in de 5e ronde, afgelopen dinsdag kwam hij op 3 
uit 5 en is zo nog steeds ongeslagen. Peter Boel speelde afge-
lopen weekend mee in het journalistenkampioenschap. Hij 
slaagde er niet in om de titel te heroveren. Peter eindigde op 
een gedeelde 3e plaats met 4 uit 6 maar kon winnaar Erik van 
Heeswijk (2176), die voor SMB uitkomt, niet bedreigen. 
 
Snelschaken: A.s. zaterdag wordt in Wageningen het indivi-
duele snelschaakkampioenschap van de OSBO gehouden. 
Echt iets voor de liefhebbers dus.  
 
Uitslagen interne competitie 18e ronde (18 januari 2007): 

Eindstand OSBO-snelschaken voor clubteams
Groep A  Groep 2: 
1 ASV-1 (KNSB) 67 1 BAT Zevenaar (2e kl.) 60 
2 Veenendaal-1 (KNSB) 64 2 Variant (3e kl) 54 
3 Veenendaal-2 (KNSB) 53½ 3 Elster Toren-1 (2e kl) 47 
4 Meppel (Prom.kl) 51½ 4 ASV-6 (2e kl) 38 
5 ASV-3 (Prom.kl) 49½ 5 ASV-10 (4e kl) 25 
6 ASV-4 (1e kl) 31½ 6 Elster Toren-2 (4e kl) 16 
7 Ede (1e kl)  19 

Persoonlijke scores: 
ASV-1 
Remco de Leeuw 18½-24 
Richard van der Wel 15½-24 
Frank Schleipfenbauer 15½-24 
Daan Holtackers 17½-24 
ASV-3 
Martin Weijsenfeld  7½- 24 
Barth Plomp 11  - 24 
Ruud Wille 17½-24 
Tony Hogerhorst 13½-24 
ASV-4 
Erik Wille 10½-24 
Anne Paul Taal   9½-24 
Siert Huizinga   6  - 24 
Robert Naasz  5½ -24 
ASV-6 
Jan Vermeer   5½-20 
Jacques Boonstra 10½-20 
Harold Boom 14½-20 
Horst Eder   7½-20 
ASV-10 
Tijs van Dijk  10½-20 
Roland Stravers    8½-20 
André de Groot    4½-20 
Jonathan v.d Krogt    1½-20 

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



Hogerhorst–R. Wille 0-1; Kooman–Eder ½-½; Zandbergen– 
de Munnik 1-0; Looijen–Bijlsma 1-0; Sanders–Groen 0-1.  


