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Oploswedstrijd: In 1946 werd er weer een Joegoslavisch
kampioenschap gehouden. Er werd in Zagreb fris van de
lever gespeeld. Hierbij
een voorbeeld. Subaric-Trifunovic. Zwart
speelt en wint. Oplossing: 1...Dxd4 en wit
gaf op. Na 2. Lxd4,
Pf3+ 3. Kf1, Lb5+
volgt mat op de volgende zet.
Nieuw: Vorige week
mochten we Wim
Peters verwelkomen.
Hij maakte kennis met
ASV bij onze schaakdemo op 1 maart jl. in
de Bibliotheek. Een teken ook dat we hier zeker mee door
moeten gaan. Als huisschaker speelde hij niet eerder bij een
club maar wil dit nu gaan proberen. De eerste kennismaking
was hem in ieder geval goed bevallen. Wij wensen hem veel
schaakplezier bij onze vereniging!!
Beker: De eerste kampioen in dit seizoen is bekend. Ruud
Verhoef won de bekergroep door in de finale bekerhouder
Hedser Dijkstra met wit te verslaan. Hedser kwam al niet
goed uit de opening maar vocht nog terug. Ruud liet de winst
echter niet meer glippen en onttroonde Hedser daarmee als
bekerkampioen. Ruud stroomt met deze zege door naar de
laatste 8 van de Kroongroep. Proficiat!!
Rapidcompetitie; Vanavond spelen we de 4e rapidavond.
Zou Jan Knuiman zijn leidende positie kunnen handhaven of
weet één van de achtervolgers nog toe te slaan. Met nog 8
ronden te gaan is er nog veel mogelijk. Na de 4 ronden van
vanavond is er wellicht al veel duidelijk.
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 1 april is de slotmiddag voor
dit seizoen van het Daglichtschaak. Aanvang 14.00 uur.
Externe competitie: In deze EP de laatste verslagen uit de
afgelopen competitieronde. Alleen ASV-10 moest nog spelen. Zij moesten vorige week donderdag met 2-4 hun meerdere erkennen in Ede-3. Het competitiegeweld volgt elkaar
nu snel op want a.s. zaterdag komen onze eerste vier teams
alweer in actie. Zijn spelen haast traditiegetrouw twee competitieronden in maart. Dit keer een uitwedstrijd. Aardig
genoeg tweemaal een dubbele confrontatie. ASV-1 en ASV3 gaan naar Enschede voor de wedstrijden tegen het eerste
en tweede team van Dr. Max Euwe. Voor ons eerste staat er
niets meer op het spel. ASV-3 kan via een goede eindklassering nog zorgen voor een extra promotieplaats voor de OSBO volgend seizoen. Zeker iets om voor te strijden! ASV-2
en ASV-4 gaan naar Nijmegen voor de wedstrijden tegen
UVS-1 en UVS-2. Ook hier gaat het gewoon om het neerzetten van een goed resultaat zonder dat dit echt effect heeft op
de stand op de ranglijst. Vanavond echter eerst nog een andere wedstrijd. ASV-4 gaat voor de OSBO-cup naar Wageningen waar het vierde team de tegenstander is. Zal ons
viertal de volgende ronde weten te bereiken? Wellicht horen
we aan het eind van deze avond meer over deze bekerstrijd.
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U leest in ieder geval alles over deze wedstrijden in de volgende EP.
ASV-5 blijft bij top: In de voorlaatste ronde heeft het vijfde
met 5-3 gewonnen van hekkensluiter SMB-4. Maar de winst
was alles behalve gemakkelijk. SMB-4 is met deze uitslag
gedegradeerd, het vijfde is opgeschoven van de vijfde naar
de vierde plaats. De achterstand op de koplopers is echter
klein. Bij iedere misstap in de slotronde maakt het vijfde nog
kans op promotie. Het was de tweede keer dit seizoen dat we
in café Groenewoud moesten spelen. Omdat Jochem Woestenburg en Abbes Dekker er niet bij waren vielen Kees Verkooijen en Jan Vermeer in. Jan speelde aan het achtste bord
een goede remise. Kees kwam erg gedrongen uit de opening,
eigenlijk waren zijn kansen daardoor maar klein. Robert
Naasz “kon het gewoon niet laten om met een loper op h7 in
te tikken”. Zijn tegenstander restte niet anders dan in alle
hoeken en standen te gaan staan om te verdedigen – met een
mooie combinatie won Robert vervolgens. Hans Rigter en
Eric Hartman wonnen beiden vrij gemakkelijk, maar Theo
van Amerongen en Remco Gerlich gingen in het eindspel
onderuit. Ondertussen had Kees enigszins onder de druk uit
weten te komen en was zijn tegenstander in hopeloze tijdnood gekomen: Kees won! De laatste wedstrijd die uitgevochten werd was die van Tony Hogerhorst aan bord 1.
Tony stond gewoon goed en viel volop aan. Toen hij zijn
aanval in winst had omgezet lukte het hem in grote tijdnood
echter niet meer om met een dame en loper mat te zetten.
Zijn tegenstander had alleen nog een koning en zodoende
werd het remise. En zo boekte het vijfde zijn vierde overwinning van het seizoen. De slotronde is op 11 april bij De
Toren in Arnhem-Zuid. De tegenstander is dan Ede van
Martin Rooseboom. Zij hebben in deze 6e ronde een forse
nederlaag geïncasseerd tegen het jeugdteam van De Toren en
zijn nu kansloos voor een prijs, maar zullen nog wel voor
eerherstel knokken. Mocht het vijfde winnen, dan moeten de
koplopers geen fouten maken, dan zijn we er voorbij!
Eric Hartman
Gedetailleerde uitslag: Christ Verstegen - Tony Hogerhorst
½-½; Dennis Jaherrudin - Remco Gerlich 1-0; Hans Eshuis - Kees Verkooijen 0-1; Jan Bardie - Hans Rigter 0-1;
Frans van Wezel - Robert Naasz 0-1; Frits Meulenbeld Eric Hartman 0-1; Jeroen Lamboo - Theo van Amerongen
1-0; Henk van den Berg-Jan Vermeer ½-½. Eindstand 3-5.
ASV-9 snoept punt af van koploper SMB-7: Mijn voorspelling dat ons team tegen koploper SMB-7 wel eens zou kunnen stunten is deels uitgekomen. 1. Tobias van Leeuwen 0
We wisten als eerste team hen 2. Ko Kooman
1
een puntje afhandig te maken 3. Bert Sigmond
0
maar er had wellicht nog meer 4. Herman de Munnik 0
1
voor ons ingezeten. Met Ton 5. Ton van Eck
1
van Eck als invaller voor de 6. John Bijlsma
verhinderde Theo Koeweiden togen we vol frisse moed naar
Nijmegen met de bedoeling het de koploper zo moeilijk
mogelijk te maken. In het clublokaal van SMB kwam ik tot
mijn verrassing Jan Vermeer op het toilet tegen die voor
ASV-5 mocht invallen. Je ziet maar weer dat je je clubgenoten op elke plek op aarde kan tegenkomen…… Goed dan de
wedstrijd. Tobias van Leeuwen die aan het eerste bord zat
was al vrij snel uitgeteld doen hij en aftrekschaakje over het
hoofd zag en hierdoor zijn dame kon inleveren. Tobias wijt

zijn nederlaag vooral aan het feit dat hij te weinig speelt door
gebrek aan tijd en dat is jammer want hij heeft talent genoeg
(0-1). Ko Kooman moest dit keer aan bord twee de kleuren
verdedigen. Onze Ko heeft een wisselvallig seizoen maar is
in de externe competitie behoorlijk in vorm en dat bleek ook
nu weer want voor 22.00 uur kon hij de gelijkmaker voor
ons aantekenen (1-1). Dan John Bijlsma die dit keer voor
zijn doen lang achter het bord zat en met een grote vechtlust
een minder eindspel wist te winnen en dat is een knappe
prestatie (2-1). Bert Sigmond zelf kwam tegen een tegenstander uit die tot dan alle partijen had gewonnen. Bert
speelde vrij agressief en kwam overwegend te staan met een
paard op g5. Toch ging het mis omdat hij dacht een pion te
kunnen slaan met dat paard hetgeen helemaal niet kon waardoor hij zijn beste stuk onnodig kwijtraakte en na enig tegenspartelen kon opgeven (2-2). Onze invaller Ton van Eck
is de laatste tijd in bloedvorm en dat bleek ook nu weer want
hij gaf zijn tegenstander geen schijn van kans en zette ons
weer op voorsprong, klasse Ton! (3-2). Tenslotte Herman de
Munnik die gewoonte getrouw als laatste nog bezig was en
in een taai gevecht was gewikkeld. Herman leek aanvankelijk beter te staan maar heel geleidelijk wist zijn tegenstander
uit zijn beknelling te komen en plotseling stond Herman
verloren en liet zich ook nog pardoes matzetten (3-3). Al met
al is het behaalde gelijkspel een prestatie van formaat daar
SMB-7 tot dan toe alle wedstrijden had gewonnen en eigenlijk nog het meest blij mocht zijn met het behaalde wedstrijdpunt. Opvallend is ook dat ons team van de medekoploper Millingen als enige een punt heeft afgesnoept hetgeen
aangeeft dat dit team dit seizoen ver ondermaats heeft gespeeld en blijkbaar alleen tegen de betere ploegen genoeg
inspiratie kan opbrengen.
Bert Sigmond
Verlies voor ASV-10: De senioren speelden vorige week
donderdag hun thuiswedstrijd tegen Ede-3. Dit team dat in
het begin van de competitie in de eerste drie ronden kansloos
verloor had zich kunnen versterken en dat zou die avond dan
ook blijken. Wim Zunnebeld opende de score. Hij speelde
voorzichtig en gebruikte veel tijd. Na afruil bleef de positie
op het bord in evenwicht en werd remise overeengekomen.
In de partij van Bob Hartogh Heijs Hans Meijer
0
ging het veel aanvallender zonder Wim Zunnebeld
½
dat het evenwicht werd verstoord. Bob Hartogh Heijs ½
Na afruil van de dames, de lichte Gerrit Verbost
0
stukken en enkele pionnen bleef de Henk Kelderman 1
0
stand gelijk en ook hier werd tot Hein v. Vlerken
remise besloten. Henk Kelderman verdedigde zich op zijn
Siciliaans en dat had tot gevolg dat de tegenstander een
ruimtelijk overwicht kreeg. Door afruil slaagde Henk er in
ruimte te scheppen en een voordeel van een geïsoleerde pion
te verkrijgen. De tegenstander lanceerde een aanval op die
pion met paard en toren en sloeg de pion met zijn toren. Hij
overzag daarbij een paardvork met kwaliteitsvoordeel voor
Henk en gezien de stand op het bord gaf hij meteen op. Bij
Gerrit Verbost bleef de stand lang in evenwicht maar op de
32e zet liet hij zijn paard door concentratieverlies ongedekt
staan en dat gaf de tegenstander de gelegenheid tot een beslissende aanval die niet meer te pareren was. Ook bij Hein
van Vlerken ging het op dezelfde manier. Hij gebruikte
evenwel niet alle stukken. Na meer dan 40 zetten stonden
zijn paard en toren nog in de beginstand. Dit had tot gevolg
dat de tegenstander een beslissende aanval deed die hem
stukwinst opleverde. Daartegen had Hein geen verweer. In
de partij van Hans Meijer bleef het materieel gelijk maar de
tegenstander zette de stukken en pionnen op de damevleugel
vast en drong vervolgens met dame en toren de zwarte koningsstelling binnen. Hans kon dit niet meer verdedigen en
stond voor de keus opgeven of mat gaan. Hij koos voor het
eerste. De eindstand werd hierdoor bepaald op 2-4 voor Ede3. De gezamenlijke slotronde van ASV-10 wordt in het Lorentz gespeeld op dinsdag 15 april a.s. Henk Kelderman
Winst ASV-11 op Rheden: Tegen het team van Rheden liet
ASV-11 de tweede zege van het seizoen aantekenen. Na de
degelijke remise van Jonathan van der Krogt in de vooruitgespeelde partij hadden Lion de Kok en captain André de
Groot het relatief gemakkelijk. Zij zorgden beiden voor een

winstpunt. Jan Zuidema verloor fors materiaal door een
penning van zijn dame. Umit Duman won knap in een ingewikkelde partij terwijl Ton van Eck in de laatste partij voor
spektakel zorgde. Een dolle toren leverde remise op waardoor de 4-2 eindstand op het bord kwam.
Gedetailleerde uitslag: J. G. Hermans – J. v.d. Krogt ½-½;
Th. Horstink – J. Zuidema 1-0; M. van Veen – U. Duman
0-1; J. Smeltink – T. van Eck ½-½; J. Putters – L. de Kok
0-1; J. Weitering – A . de Groot 0-1. Eindstand 2-4.
Uitslagen/standen 1e-4e klasse OSBO-competitie 6e ronde:
OSBO 1e klasse A:
1 Veenendaal-2
9 30
2 SMB-3
9 27½
3 De Toren 2 j
8 29½

OSBO 2e klasse C:
1 WDC
11 33½ K
2 Zevenaar-2
8 28½
3 Zutphen-2
8 25½

5 Ede-1
6 Schaakstad-5
7 Bennekom-2
8 SMB-4
OSBO 3e klasse F:

7
4
3
0

1 ASV-7

11 26½

5 Pallas-2
6 Voorst-2
7 Wageningen-4
8 Ugchelen
OSBO 3e klasse H
1 Doesborgh-1

2 De Toren-6
3 Elster Toren-2
4 PION-4
5 De Cirkel-2 j
6 OPC
7 Dodewaard-1
8 Bennekom-4
OSBO 4e klasse E:
1 SMB-7
2 Millingen
3 Het Kasteel-4
4 Elster Toren-3

9
8
6
5
4
4
1

4 ASV-5

5 ASV-9

8 26

26½
21½
19½
11½ D
20½
20½
17½
15½
17
16
10½ D

11 25½
11 24½
7 22
7 19½

4 16½

4 ASV-6

7 26½

2 ASV-8

8 22

3 Kameleon-1
4 Doetinchem-2
5 Rokade-2
6 Gendringen
7 Wisch
8 Zevenaar-4
OSBO 4e klasse F:
1 Mook-2
2 De Toren-8
3 De Sleutelzet
4 Ede-3
5 SMB-8

4 15½
6 ASV-10
4 14
7 UVS-5
0 6½
8 Dodewaard-3
OSBO 4e klasse D:
1 De Toren-9 j
12 28
5 ASV-11
2 Doesborgh-2
12 26
6 Rheden
3 Kameleon-2
6 16
7 Theothorne-2
4 Doetinchem-3
4 15½
8 Pallas-5
*Wedstrijd minder gespeeld
6 Koningswaal-2
7 WDC-3
8 Variant-2

7
4
3
0

26
18½
20½
13 D

11 24½ K

8
7
5
5
3
1

20½
22½
18
15½
14
7
D

12 23
10 25½
8 24
6 19
4 13

3 14

3 13½
2 12

4 15

3 11½ *
3 13
2 13*3

OSBO 1e klasse A: De Toren-2 j – Ede-1 6½-1½; Veenendaal-2 – SMB-3 4-4; Bennekom-2 – Schaakstad-5 3½-4½;
SMB-4 – ASV-5 3-5.
OSBO 2e klasse C: WDC – Pallas-2 5½-2½; ASV-6 - Wageningen-4 5-3; Voorst-2 – Zutphen-2 4½-3½; Ugchelen –
Zevenaar-2 1½-6½.
OSBO 3e klasse F: Dodewaard-1 - OPC 2½-3½; De Toren-6
- Elster Toren-2 4-2; Bennekom-4 – PION-4 2-4; De Cirkel2 j – ASV-7 3-3.
OSBO 3e klasse H: Rokade-2 – Kameleon-1 1½-4½; ASV-8
- Gendringen 4½-1½; Doesborgh-1 – Doetinchem-2 4-2;
Wisch – Zevenaar-4 3-3.
OSBO 4e klasse E: WDC-3 – Variant-2 4-2; Het Kasteel-4 –
Koningswaal-2 5-1; Elster Toren-3 - Millingen 2½-3½;
SMB-7 – ASV-9 3-3.
OSBO 4e klasse F: ASV-10 – Ede-3 2-4; De Toren-8-SMB8 4-2; Mook-2 – Dodewaard-3 4½-1½; UVS-5 – De Sleutelzet 2½-3½.
OSBO 4e klasse D: Pallas-5 – Theothorne-2 2-4; Kameleon-2 – Doesborgh-2 1½-4½; De Toren-9 j – Doetinchem-3
4-2; Rheden – ASV-11 2-4.
Uitslagen interne competitie 24e ronde (20 maart 2008):
van Rijn – Jonkman 1-0; Hendriks – Huizinga ½-½; de Freytas – Naasz 1-0; P. Schoenmakers – Gerlich 1-0; Weijsenfeld
– Wiggerts 1-0; Hajee – R. Wille 1-0; van Belle – Verkooijen ½-½; Fassaert – Boele ½-½; Hogerhorst – Braam ½-½;
Egging – Au 0-1; Veerman – Zuidema 1-0; Manschot – van
Eck 1-0; Koeweiden – van der Krogt 1-0; Ariëns – de Kok
½-½; van Pelt – Kooman 1-0; B. Sanders – de Munnik 0-1;
Peters – J. Sanders 0-1; Stibbe – Visser 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Taal – Hartman ½-½; Verhoef – Dijkstra (finale Bekergroep) 1-0.

