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Oploswedstrijd: Ook in 1968 werd er in Tsjechoslowakije 
geschaakt en dat leverde soms leuke standen op. Uit de lan-
delijke clubcompetitie hierbij een fragment uit Jankovec - 
Fajer. Zwart aan zet won. En als u denkt dit thema niet al te 
lang geleden ook al gezien heeft klopt dat. Oplossing: 
1...Lc7-e5 en het is gelijk uit. Op het demonstratiebord niet 

zo moeilijk. De kunst is 
een dergelijke winst ook 
in de partij te zien. 
 
Rapid: Vanavond slaan 
we de interne competitie 
een weekje over want het 
is tijd voor de volgende 4 
partijen op deze 3e speel-
avond in de rapidcompeti-
tie. 
 
Daglichtschaak: De vaste 
bezoekers zullen het zeker 
niet vergeten. A.s. dins-
dagmiddag kunt u vanaf 

14.00 uur weer enkele gezellige uurtjes schaken in het Ni-
vongebouw aan de Molenbeekstraat. Info: Jan Vermeer 
 
Externe competitie: De enige OSBO-wedstrijd uit de 5e 
ronde die afgelopen week nog door een ASV-team moest 
worden gespeeld leverde voor onze senioren een 6-0 zege op 
tegen De Sleutelzet-2. Toen uw redacteur om 23.00 uur bij 
de speelzaal in Het Dorp aankwam om de laatste fase van de 
wedstrijd van ASV-9 mee te maken waren de senioren al 
vertrokken. De 6-0 eindstand was toen al ruimschoots een 
feit. Het was toch een week van riante uitslagen want ook 
ASV-1 wist in de 2e ronde van de KNSB-bekercompetiie met 
4-0 te winnen van Krimpen a/d IJssel. In deze EP niet 
alleen verslagen van deze wedstrijden maar ook van ASV-8 
en ASV-10 die u nog tegoed had. Dan richten we onze 
aandacht weer op de volgende ronde van onze eerste drie 
teams. A.s. zaterdag is het Grand Café van het Lorentz 
Ondernemerscentrum aan de IJsselburcht-3 weer plaats van 
handeling. De topper die dag is zonder meer de wedstrijd 
ASV-3–Bennekom. Het derde verdedigt de koppositie. 
Bennekom staat er samen met Meppel 2 matchpunten achter 
en kan zich geen verder puntverlies meer veroorloven. Een 
echte kraker dus! Middenmoter ASV-1 ontvangt Dion 
Hardenberg. Dit team, waar ook oud ASV-er Tim Remmel 
deel van uitmaakt, staat met 3 punten net boven de streep 
maar valt niet te onderschatten. Zo hield men b.v. koploper 
BSG op 4-4. ASV-2 moet tegen de nummer 8 op de ranglijst 
VAS-3 winnen om de achtervolging op koploper BAT 
Zevenaar in stand te houden. Kortom er is zaterdag weer 
genoeg te beleven. U bent van harte welkom. 
 
ASV haalt keihard uit: Daar waar de bekerwinst in de 1e 
ronde tegen HSC uit Helmond pas na de beslissende vlugger-
tjes tot stand kwam won ons KNSB-bekerteam in de 2e ron-
de tegen Krimpen a/d IJssel met maar liefst 4-0 en dat tegen 
een tegenstander die toch ook in de tweede klasse KNSB 
uitkomt. Al snel zag het er aan alle borden goed uit voor de 
Arnhemmers. Maar de Krimpenaren boden na deze minder 
goed verlopen openingsfase taaie tegenstand. Aan bord 2 
pakte Eelco de Vries de Franse opzet van zijn tegenstander 
aan en kreeg al snel een bijzonder dreigend initiatief. Maar 
zijn tegenstander liet zich niet zomaar verslaan. Otto Wil-
genhof had op bord 1 aanvankelijk weinig problemen en 
kwam met zwart al snel riant te staan. Met een kleine combi-

natie wist hij chaos in het witte kamp te scheppen. Toch was 
het materieel gezien niet zo slecht voor zijn opponent (toren, 
paard en loper tegen dame plus 2 pionnen), maar zijn stukken 
werkten niet samen. Otto bleef kleine plaagstootjes uitdelen, 
die hem tenslotte een stuk en het punt opleverden. Peter Boel 
en Leon van Tol tenslotte hadden door besluiteloos spel van 
hun tegenstanders al snel prettige stellingen gekregen en bij 
Leon leidde dat zelfs tot een totaal gewonnen eindspel met 
toren plus 2 lopers tegen 2 torens. Tegen de tijdcontrole 
gebeurde het krankzinnige dat nu eenmaal bij bekerwedstrij-
den hoort. Peter had allerlei fraaie wendingen uitgerekend, 
maar niets zag er echt beslissend uit. Daarom plaatste zijn 
tegenstander maar eens een uiterst tactisch remiseaanbod. 
Peter nam even de tijd en keek om zich heen. Links zag hij 
dat Leon pardoes torenruil had toegelaten waarna de vijande-
lijke a-pion rechtstreeks naar promotie kon doorlopen. Nog 
voor Peter van de schrik was bekomen deed Peter Glissenaar 
een andere zet, waarna Leon de winst alsnog fluitend kon 
binnenhalen! Een blik naar rechts leerde dat Eelco zijn te-
genstander toch nog kon verschalken door zijn dame tegen 
de Krimpense toren te offeren, waarna Eelco’s vrije e-pion 
doorliep. Eelco zag dat natuurlijk wel! Tot grote opluchting 
van Peter was zijn halfje dus niet meer cruciaal en kon rustig 
op winst spelen. Het was een technische klus die een half uur 
later werd geklaard en zo was de historische 0-4, en plaatsing 
bij de laatste vier in de bekerpoule, een feit. Peter Boel 
Gedetailleerde uitslag: Harold v. Dijk-Otto Wilgenhof 0-1; 
Rob v. Keulen-Eelco de Vries 0-1; Marcel Glissenaar -Peter 
Boel 0-1; Peter Glissenaar-Leon v. Tol 0-1. Eindstand 0-4. 
 
Drie halfjes voor ASV-8: Het achtste is terechtgekomen in de 
hoek waar de klappen vallen zeker gezien de resultaten van 
de concurrentie. Al snel bleek dat het een moeilijke avond 
zou gaan worden tegen het hoog geklasseerde Elster Toren-2 
want onze topscorer tot nu toe, Ko Kooman, kon zijn koning 
al na 1½ uur omleggen. Zeer tegen zijn gewoonte in heb ik 
ook geen verslag van hem mogen ontvangen maar mijn in-
druk was dat hij er tamelijk kansloos af is geveegd. De ove-
rige partijen duurden beduidend langer maar leverden geen 
positiever resultaat op. John Bijlsma accepteerde remise 
zonder last of ruggespraak. Zijn teamleider was er lang van 
overtuigd geweest dat John op winst stond met een sterke 
vrijpion. John kon zijn voordeel helaas niet verzilveren en 
tekende toen de vrede. Ondertussen kwam Theo Koeweiden 
zijn teamleider vragen of hij een remisevoorstel mocht doen 
maar Bert adviseerde het nog even te proberen. Tja dat liep 
voor onze Theo toen verkeerd af want hij verloor een remise-
achtig eindspel. Theo schrijft echter in zijn verslag dat hij 
ervan overtuigd is dat ASV zich zal handhaven en dat positi-
visme kunnen we hard gebruiken. Jans Askes zat weer eens 
een keer aan het hoogste bord en gaf aan door middel van 
een vreemd gambietje een pion te hebben gewonnen maar 
positioneel heel slecht uit de opening gekomen te zijn. Hij 
kon niet rokeren en hield uiteindelijk een toren + pion tegen 
een dame over hetgeen technisch verloren leek. Jans infor-
meerde of hij kon opgeven maar Bert gaf aan dat elk bord-
puntje meegenomen is in deze fase dus Jan ging door tot het 
gaatje. Het leverde hem wonderwel nog remise op. Bert 
Sigmond zelf kwam moeilijk uit de opening en uiteindelijk 
na dameruil in een zeer gecompliceerd eindspel terecht waar-
in hij een fractie minder stond. Maar door actief tegenspel 
wist hij het verlies van zijn belangrijke a-pion te compense-
ren en door een venijnig schaakje de koning van zijn tegen-
stander op te jagen hetgeen hem 2 pionnen opleverde. Het 
was helaas niet genoeg voor de winst en na driemaal zether-
haling werd remise gegeven. Uit de analyse bleek dat er echt 



niet meer inzat voor Bert omdat zijn tegenstander een sterke 
vrijpion had. Helaas was de wedstrijd hiermee verloren maar 
Herman de Munnik was nog druk 
bezig om er nog iets uit te slepen. 
Helaas ging ook hij vrij geruisloos 
ten onder en kon ASV-8 haar won-
den likken. Ik hou mij vast aan het 
optimisme van Theo dat er nog 
twee (zware) tegenstanders staan te 
wachten waarvan we dan maar de broodnodige punten moe-
ten afsnoepen.   Bert Sigmond 
 
Senioren winnen met maximale cijfers: ASV-9 heeft in de 
uitwedstrijd tegen De Sleutelzet-2 de maximale overwinning 
geboekt. Het werd 6-0 in 2 uur tijd. Al om 10 uur werd de 
laatste partij beëindigd. Het begon met Henk Kelderman die 
al op de 6e zet zomaar een toren op a1 kon slaan. Daardoor 
kon zwart zich opmaken voor de aanval en na pionwinst en 
afgedwongen afruil werd wit matgezet. In de partij van Bob 
Hartogh Heijs bleef het lange tijd gelijk maar toch kon zwart 
gaandeweg een meer agressieve stelling opbouwen met pi-
onwinst als resultaat. Na afruil werd de definitieve aanval 
ingezet met mat als eindresultaat. Gerrit Verbost zette 
meteen een aanval op de zwarte koningsstelling in en dacht 
met een paardoffer winst te kunnen boeken maar zwart kon 
dit ten koste van 2 pionnen voorkomen. Zwart zette op zijn 
beurt, gesteund door het overwicht van een stuk, een aanval 
in maar Gerrit kon dit pareren, won het paard en kreeg daar-
mee het pionnenoverwicht terug en kon toen snel de winst 
boeken. Hans Meijer verdedigde zich op z’n Siciliaans. Op 
de 17e zet deed de tegenstander een verkeerde afruil waar-
door zwart een stuk won. Wit probeerde toen toch winst te 
boeken met een paardoffer tegen een pion maar ook die ging 
verloren. Dit was voldoende om de partij na noodgedwongen 
afruil tot winst te voeren. De partij van Jacob Zandbergen 
had een spannend verloop. Over en weer werd de aanval 
ingezet waarbij na afruil de torens met een gelijk aantal pi-
onnen overbleven. De witte torens stonden gunstiger en wit 
kon zo 2 pionnen buitmaken. Zwart rukte met zijn resterende 
2 pionnen nog op tot de 6e en 7e rij maar wit kon tijdig met 
pionpromotie torenafruil afdwingen waardoor wit 1 toren 
overhield. Promotie van de zwarte pionnen was toen niet 
meer mogelijk en na 54 zetten moest zwart de koning omleg-
gen. Invaller Jan Zuidema, voor de wegens ziekte afwezige 
Hein van Vlerken, kon na een evenwichtig opgebouwde 
opening een pion winnen en zijn 
stukken zo plaatsen dat zwart niet 
meer kon rokeren. Zwart probeerde 
nog wel tot een aanval te komen 
maar Jan kon de koning opjagen en 
een matnet opbouwen en daarmee 
winst boeken. Eindstand dus 6-0 
voor de senioren die hiermee hun tweede overwinning boek-
ten. De volgende wedstrijd is gepland thuis tegen Mook-2 op 
15 maart a.s.    Henk Kelderman 
 
Forse nederlaag ASV-10: Met een uitwedstrijd op het pro-
gramma begon ik mij op voorhand al zorgen te maken over 
de samenstelling van het team. Gezien de locatie (Lichten-
voorde) vreesde ik het ergste. De jeugdspelers zouden niet 
meedoen, gewoon te ver en te laat ondanks het bijna aanbre-
ken van het Carnavalsweekend, met bijbehorende schoolva-
kantieweek. Dus moest er een louter seniorenteam op de 
been gebracht worden en dat is al het hele seizoen schier 
onmogelijk gebleken. Het ging opnieuw slecht, maar door 
enige onderhandeling van onze voorzitter kwam het toch 
voor elkaar. Ook mede dankzij de uitschakeling, sorry “uit-
sprakeling” van de FIFA kon onze trouwe Feyenoorder Jona-
than van der Krogt toch meedoen want hij hoefde niet aan te 
treden in Engeland. En zo kon ASV-10 dus opnieuw, on-
danks alle zorgen, met een compleet team naar de wedstrijd. 
Enig “achterhoeks” moet je kunnen spreken en/of verstaan 
om die lui daar te kunnen volgen, maar dat was voor mij 
geen probleem. Eenmaal de speelzaal gevonden werden de 
opstellingen uitgewisseld en konden we beginnen. Ik was al 
snel teveel in mijn eigen partij verdiept en liet de herrie om 
mij heen naar de achtergrond dringen, teneinde een goede pot 
schaken neer te zetten. Links en rechts naast mij heb ik nog 
wel wat gezien, maar de verder verwijderde partijen kreeg ik 
niet echt mee. Er was geen aanval op mijn bord, en dus 
moest ik alle zeilen bijzetten om zelf aan te vallen, zonder de 
mij bekende verliezen die daar altijd bij gepaard gaan te laten 
gebeuren. Maar dan hier toch en hele korte impressie van de 

hele wedstrijd. Op 1 zat Jan Zuidema die volgens mij best 
wel goede kansen had. Materieel stond het lange tijd gelijk. 
Ik zag op gegeven moment een ernstig sterk loperpaar in de 
stelling van Jan kijken. Zijn tegenstander wist te melden dat 
die sterk genoeg en ook voldoende genoeg was. Kennelijk 
had hij gelijk. Jonathan van der Krogt had beter een korte 
vakantie in Engeland kunnen gaan genieten, want hij gaf in 
de overgang naar het eindspel een paard weg. Ik geloof dat 
hij daar nu nog van baalt. Dat was de 2e nul. Lion de Kok 
speelde weer een typische Lion partij, althans zo beschouw 
ik die maar. Op het einde van de avond is er een stelling 
waarbij je je afvraagt wie er nu beter staat, maar dit keer had 
Lion niet zo heel veel tijd minder, dus speelde hij door. Mis-
schien moet hij eens partijen creëren waarbij zijn tegenstan-
der minder tijd op de klok heeft. In die situaties kun je dat 
soort stellingen uitspelen tot het echte einde. Ik vond dat hij 
gewonnen stond maar opnieuw haalde Vader Tijd hem in. 
Dus ook nu een nul. André de Groot speelde een partij die al 
snel alle aandacht vergde. Ook dit keer gebruikte zijn oppo-
nent veel tijd, dus kon hij veel tijd gebruiken om na te den-
ken zonder dat het tijd kostte. Een combinatie met mogelijke 
dameruil (aangenomen) werd verkeerd ingeschat en kostte 
zijn tegenstander een kwaliteit en ook de partij. Philip Stibbe 
is een verhaal apart. Om half elf was hij nog druk doende om 
zijn tegenstander materiaal afhandig te maken. Het stond 
toen nog gelijk maar een combinatie die plotseling op het 
bord kwam kostte hem een volle toren. Hij speelde nog een 
aantal zetten door maar door te weinig materiaal was mat 

onontkoombaar. De partij van René 
de Goeij heb ik helemaal niet mee-
gekregen. Aan het einde van de 
opening keek ik nog even en toen 
stond het gelijk, maar een poosje 
later bleek hij verloren te hebben. 
Details hieromtrent ontbreken bij 

mij. Het was een spannende wedstrijd gezien de reacties en 
de aandacht van de supporters, helaas pakte het voor ons niet 
helemaal goed uit.  André de Groot 
 
Toernooi: Vorige week woensdag was Zetten de plaats waar 
bijna 300 schakers aan het zeer populaire jaarlijkse Geurts 
Conservenrapidtoernooi voor 50+ers deelnamen. En dat niet 
alleen omdat iedereen met een prijs in de vorm van een pak-
ket jam naar huis gaat. De gezelligheid spreekt iedereen aan. 
ASV was met 12 schakers uitstekend vertegenwoordigd. In 
de A-groep kwamen Barth Plomp en Siert Huizinga tot 3½ 
uit 7. Zij eindigden daarmee op een gedeelde 7e plaats. Barth 
verloor in de 2e ronde van eindwinnaar Ruud van Caspel 
(2067) die voor het Amsterdamse Tal/DCG uitkomt. Dick 
Hajee had de smaak te pakken in groep B. Hij werd daarin de 
beste ASV-er met 4½ uit 7. Jan Vermeer volgde met 4 pun-
ten, Henk Kuiphof met 3½ punt en Albert Marks kwam dit 
keer met 3 punten wat minder goed voor de dag. Hendrik van 
Buren begon in groep C met 1½ uit 2 maar verloor vervol-
gens 3 keer op rij. Winst in de laatste 2 ronden bracht hem 
toch nog op 50%. Horst Eder begon zelfs met 2 uit 3 maar 
kon daarna nog slechts 1 punt aan zijn score toevoegen. 
Frans Veerman en Jacob Zandbergen kwamen tot een goed 
resultaat in groep D. Zij scoorden 4½ uit 7. Frans verloor zijn 
enige partij in de slotronde waarmee een nog hogere klasse-
ring werd verspeeld. Jacob dankte zijn score aan de 3 achter-
eenvolgende winstpartijen in de laatste drie ronden. Ook Ko 
Kooman kwam pas op het eind op gang via winstpartijen in 
de 6e en 7e ronde. Tot dan had hij slechts een remise geboekt. 
2½ punt voor hem dus. Henk Kelderman tenslotte, die uw 
redacteur voorzag van alle resultaten (waarvoor dank 
Henk!!) kwam in groep E tot 2 uit 7. Iedereen ging weer 
tevreden huiswaarts. Het was een fijn toernooi geweest, waar 
iedereen met veel plezier aan had deelgenomen.  
 
Uitslagen interne competitie 22e ronde (22 februari 2007): 
Sloots – Hendriks ½-½; Woestenburg – Jonkman ½-½; Hui-
zinga – Haggeman 1-0; Weijsenfeld–P. Schoenmakers ½-½; 
Braam – Verkooijen 0-1; Verhoef – Hogerhorst 0-1; Boom – 
Vermeer ½-½; Steenhuis – van Belle ½-½; Hajee – Kuiphof 
½-½; Manschot – Bentvelzen 1-0; Kooman – van Buren 0-1; 
Zunnebeld – Eder 1-0; Ariëns – v.d. Krogt 1-0; Egging – de 
Munnik 1-0; Meijer–Koeweiden 0-1; Verbost–Zuidema 0-1; 
Hartogh Heijs – Kelderman 0-1; Visser – de Kok 0-1; de 
Goeij – Stibbe ½-½. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Marks–Taal 0-1; Naasz–N. 
Schoenmakers 1-0; de Freytas–Buisman ½-½; Dijkstra – 
Veerman 1-0; Boonstra – Zandbergen 1–0. 

Jan Zuidema 0
Jonathan v.d. Krogt 0
Lion de Kok 0
André de Groot 1
Philip Stibbe 0
René de Goeij 0

Jans Askes ½
Theo Koeweiden 0
Ko Kooman 0
Bert Sigmond ½
Herman de Munnik 0
John Bijlsma ½

Jacob Zandbergen 1
Hans Meijer 1
Jan Zuidema 1
Bob Hartogh Heijs 1
Gerrit Verbost 1
Henk Kelderman 1


