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50e jaargang no. 3

Oploswedstrijd: Uit het kampioenschap van het VK in 1990
is deze van Cooper tegen
Muir. Zwart aan zet slaat
onbarmhartig toe. Hoe?
Oplossing: 1…Tc8 en wit
gaf het gelijk op. Terecht.
Hij raakt te veel kwijt.
Externe competitie: Na de
spetterende start met de
winst van onze eerste vier
teams brachten ook onze
teams in de avondcompetitie het er niet slecht van af.
Eerst verpletterde ASV-10
het team van Dodewaard-2
met maar liefst 6-0 ASV-11
en S.C. Wisch deelden met 3-3 de punten. Hetzelfde resultaat kwam bij ASV-13 tegen De Sleutelzet tot stand. Vorige
week donderdag won ASV-6 in Veenendaal met 6-2 van
Veenendaal-3 en ASV-8 versloeg met 4-2 in Doorwerth
OPC. Deze uitslag werd later omgezet in 3-3 omdat er abusievelijk een te sterke invaller had meegedaan. ASV-7 verloor thuis van het sterke Mook met 5-3. Ook ASV-12 blijft
het goed doen. Zij wonnen vrijdag jl. met 5-1 van Voorst 4j.
Voor de OSBO-cup werd ASV-4 diezelfde avond in Wijchen
met 3-1 uitgeschakeld tegen Het Kasteel-1, de koploper in
de OSBO-Promotieklasse. Dinsdag jl. speelde ASV-3 uit
tegen SMB-2 voor de OSBO-cup. Vanavond speelt ASV-6
in deze bekerstrijd thuis tegen Het Kasteel-1B en ontvangt
ASV-5 voor de competitie Schaakstad Apeldoorn-4. Morgenavond speelt ASV-9 thuis tegen De Schaakmaat-4j. Een
extra mogelijkheid voor u om een partijtje te komen spelen in
ons clubgebouw. Voor de KNSB-beker speelt ASV-1 volgende week tegelijkertijd met de Algemene Ledenvergadering van ASV thuis tegen De Drie Torens uit Tilburg. In
deze EP de eerste serie verslagen uit de avondcompetitie.
Grote overwinning ASV-6 op Veenendaal-3: ASV-6 heeft
zich na de ongelukkige nederlaag tegen Bennekom-2 knap
hersteld via een 6-2 winst op Veenendaal-3. Dit team staat
samen met De Toren 6 stijf onderaan en is nog zonder
matchpunten. Onze snelle man Marco Braam was ditmaal
weer de eerste ASV-er. Hij had een listig aftrekschaakje in
de stelling geweven en won er een hele toren mee. Even later
kwam Robert Naasz winst melden. Hij speelde een partij uit
één stuk. Beslissend was het bezit van de a-lijn door zijn
dame. Robert hield daarmee de hele zwarte stelling vast en
kon zijn eigen stelling op de koningsvleugel versterken. Op
het juiste moment switchte hij met de dame richting vijandige koning en het was uit. De tegenstander van Theo van
Amerongen viel op beide vleugels agressief aan. Theo’s
stelling werd in een houdgreep genomen, maar toen zijn
tegenstander moest gaan oogsten, beging hij onnauwkeurigheden en verloor beslissend materiaal. Hij ging bovendien
door zijn vlag terwijl op de andere klok nog meer dan een
uur bedenktijd stond. Liedewij van Eijk stond slecht na de
opening. De loper van haar tegenstander bestreek het veld f1
en daardoor werd de ontwikkeling van wit erg bemoeilijkt.
Na veel denkwerk kwam Liedewij los en nam zelfs het initiatief wat leidde tot de winst van een kwaliteit. In tijdnood
accepteerde ze een remisebod van haar tegenstander. Hedser
Dijkstra won al in de opening een paard tegen slechts een
pion. Zijn tegenstander gooide er toen in een va-banque
aanval nog een stuk tegenaan. Hij kreeg daardoor 4 vrijpionnen die oprukten richting koning van Hedser. Het was dreigend, maar onze man hield zich koel via enkele rokertjes
buiten op het balkon en bracht het beslissende punt binnnen.
Tussenstand ½-4½. Horst Eder, onze invaller uit ASV 9,
speelde aan bord 5 een degelijke partij. Hij had een sterk
loperpaar dat de stelling beheerste, maar dat net geen winst
opleverde. Een keurige remise. Umit Duman speelde het
middenspel dit keer wat sneller zodat niet hij maar zijn te-
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genstander in tijdnood kwam. In een ingewikkelde verdediging van zijn koning wist Umit een kwaliteit te winnen, even
later ging zijn tegenstander in verloren stelling door zijn
vlag. De laatste partij was die van Jacques Boonstra. Hij
kwam geweldig te staan, maar miste de winnende zet. Ook
het eindspel was houdbaar geweest, maar de tijd deed Jacques uiteindelijk de das om. De eindstand werd daardoor 2-6.
Een belangrijke overwinning voor het zesde, waarmee we
even geen degradatiezorgen hebben. Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag Veenendaal-3-ASV-6: Martien Rood
(1657)-Robert Naasz (1727) 0–1; Piet Anjema (1737)- Jacques Boonstra (1743) 1–0; Allerd Peeters (1656)-Hedser
Dijkstra (1729) 0–1; Pim Dik (1555)-Theo van Amerongen
(1751) 0–1; Nico Bosman (1596)-Horst Eder (1482) ½-½;
Cees Capiteijns (1552)-Marco Braam (1682) 0–1; Jan Offringa (1624)-Liedewij van Eijk (1309) ½-½; Oscar van
Hattem (1514)-Umit Duman (1487) 0-1. Eindstand 2-6.
ASV 7 krijgt klop van Mook: Dit verslag kan kort zijn, want
we hebben verloren. Door dit resultaat zijn wij definitief naar
de middenmoot verwezen. Dick Hajee vergiste zich al bij de
vijfde zet, waardoor hij pion e5 verloor. Beide partijen hadden moeite om in gebaande paden terecht te komen. En toen
dat uiteindelijk
lukte miste Dick een combinatie, wat hem
een 2e pion kostte. Later miste hij nog een combinatie
en dat
kostte een stuk. Jan Vermeer kon op de 16e zet kiezen: mat,
torenverlies ofe opgeven. Onterecht koos hij voor doorspelen,
want op de 69 zet moest hij alsnog opgeven. Eerst had hij 3
pionnen tegen de toren plus een goede stelling. Later 2 pionnen voor een loper
met een slechte stelling. Tijs van Dijk
zorgde voor de 3e nul. Tijs werd tactisch uitgespeeld en bekocht dat met een onafwendbaar mat. Theo Koeweiden stond
wat slechter. Met zijn toren gaf hij een schaak. De Mokenaar
zag dat niet en zette Theo mat! Helaas voor de Mokenaar kon
en moest hij met de dame zetten om het schaak op te heffen
en dat betekende het verlies van de volle dame en directe
opgave. Een mokerslag voor hem. Frits Wiggerts stond de
hele partij prettig. In het verre middenspel veroverde hij een
pion. Deze pion was voldoende voor een overtuigende winst.
Invaller Ton van Eck verloor een pion en kwam in het eindspel tegen twee verbonden vrijpionnen te staan. Een onmogelijke opgave. Tom Bentvelzen zorgde voor het eerste lichtpuntje. Hij moest twee vrijpionnen tegenhouden en stond
minder. Maar plotseling kreeg ook Tom een lastige vrijpion,
die kon niet geslagen worden, want dat bracht torenverlies
met zich mee. Huub Blom bood daarom remise aan ook al
omdat tijdnood naderde. Jan Groen had door geduldig manoeuvreren uiteindelijk twee vrijpionnen. Maar hij kwam er
toch niet door. Uiteindelijk werd de partij remise gegeven.
Genoeg omstanders die nadien haarfijn uitlegden dat die
partij toch gewonnen had kunnen worden. Maar voor de
eindstand had dat geen waarde meer.
Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag ASV-7 – Mook: Jan Vermeer (1701)
-Hans Pos (1931) 0-1; Dick Hajee (1761) - Jan Spoorenberg (1953) 0-1; Jan Groen (1742) - Niek van Diepen
(1750) ½-½; Tom Bentvelzen (1648) - Huub Blom (1750)
(½-½) Tijs van Dijk (1718) - David Norris (1703) 0-1; Frits
Wiggerts (1738) – Harry Smits (1662) 1-0; Theo Koeweiden
(1596) - Hans van de Berg (1616) 1-0; Ton van Eck (1395)
– Sjim Jonkmans (1603) 0-1. Eindstand 3-5.
ASV-8 wint maar speelt toch gelijk: Het achtste trof deze
ronde koploper OPC uit Doorwerth. Juist nu was onze topman Ayyoubi afwezig. Daar hoefden we eigenlijk niet over
in te zitten, want men kan zich afvragen of het achtste wel
zou moeten promoveren. Dan zou ASV misschien geen enkel
team meer in de derde klasse van de OSBO houden en dat
kan niet goed zijn. Toch waren er sterke invallers: Harm
Steenhuis en Jonathan van der Krogt. Om het team niet verder door elkaar te gooien dan nodig was besloot teamleider
Hendrik van Buren zelf maar aan het eerste bord te gaan
zitten. In een ingewikkelde stelling overzag zijn tegenstander
een dubbelaanval. Dit won een kwaliteit en vier zetten later

was de Oosterbeekse stelling een complete puinhoop en
kwamen we tegen de verwachting in met 1-0 voor. En iedereen verwachtte hierna 2-0. Zekria speelde een geweldig goede partij. Hij won een pion en spoedig daarop nog een. Hij
kwam volledig gewonnen te staan toen het noodlot toesloeg:
hij vergat zijn aangevallen dame weg te zetten en kon gelijk
opgeven (1-1). Maar we kwamen weer voor. Ahmad Rahimi
speelde een dijk van een partij. Wij zagen hem op een gegeven moment met zijn hoofd schudden. De partij verliep niet
naar wens. Nadere beschouwing leerde, dat er geen schade
bestond. Ahmad had er slechts onvrede mee, dat de stand
naar remise liep: ongelijke lopers en elk vijf pionnen. Maar
toen liet onze man zien, dat hij erg goed weet wat schaken is.
Hij manoeuvreerde zijn koning de witte stelling in en wist
zijn tegenstander uiteindelijk op het verkeerde been te zetten:
een wonderschone overwinning. Maar spoedig was het weer
2-2. Peter van Deursen kreeg een zware aanval over zich
heen en moest steeds meer gaten laten vallen. De OPC-er
maakte er netjes gebruik van. Jonathan van der Krogt zette
ons weer op voorsprong. Dat kon je al heel lang zien aankomen. Onze man speelde het met groot inzicht. Van het begin
af had hij de leiding door de enige open lijn te veroveren.
Spoedig was hij de baas op het hele bord. Probeersels van de
tegenstander werden resoluut ontmanteld en de overwinning
kwam geen moment in gevaar. Harm Steenhuis had het
moeilijker. Zijn tegenstander had wat ruimtelijk voordeel,
maar in materiaal was alles in evenwicht. Toch kon je zeggen, dat de Oosterbeker iets beter stond. Maar Harm hoefde
alleen maar remise te halen en dan had ASV-8 gewonnen.
Harm bleef uiterst alert. Toen de tegenstander even zijn stukken wat ongelukkiger op het bord zette haalde onze man
direct uit met een paardmanoeuvre. Die was niet alleen mooi
maar ook effectief. De OPC-er gaf gelijk op. De 4-2 overwinning was een feit. Het bleek van korte duur. Twee dagen
later berichtte de OSBO-competitieleider ons dat de winst
van Harm werd omgezet in eeen nederlaag omdat zijn Elo
boven de grens ligt van de 3 klasse OSBO en hij daardoor
niet in ASV-8 mocht invallen. Helaas, dat was even overzien! ASV-8 was heel kort door de eigen winst en het verlies
van SMB-5 de nieuwe koploper. De achterstand op OPC
blijft na deze correctie gewoon 2 punten. Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag OPC–ASV-8: Piet NoordhuisHendrik van Buren 0-1; Wybe Lise-Ahmad Rahimi 0-1;
Albert Kroon-Zekria Amani 1-0; Hans Verburg-Harm
Steenhuis 0-1; J. Kuiper-Jonathan van der Krogt 0-1;
Alexander de Roo-Peter van Deursen 1-0. Eindstand 2-4,
later gecorrigeerd in 3-3.
ASV-10 ongenaakbaar in Dodewaard: ASV-10 reisde met
een ongekend hoge gemiddelde leeftijd af naar Dodewaard-2.
Op dinsdagavond waren de jeugdspelers vanzelfsprekend
niet beschikbaar, maar met hulp van Bert Sigmond, Ko
Kooman en Herman de Munnik uit het twaalfde was er weer
een mooi zestal geformeerd. Jelle Noodhuis opende de score.
Met een loperoffer trok Jelle richting de vijandelijke koning
en dat wierp al snel zijn vruchten af. Ko Kooman zorgde
voor de 0-2. Zijn opponent verwaarloosde de verdediging en
kon de aanval van Ko al snel niet meer stoppen. Herman de
Munnik verdubbelde zijn torens en trok via de f-lijn ten strijde. Zo werd ook zijn tegenstander eenvoudig opgerold.
André de Groot trok als een echte captain deze zege over de
streep. Twee sterke paarden huppelden door de vijandelijke
linies en dat leverde twee pionnen op. In het eindspel werd
de 0-4 aangetekend. Jos Aarntzen had het moeilijk. Gelukkig
maakte de opponent een fout en na kwaliteitswinst ging het
ineens allemaal een stuk makkelijker. Ook Bert Sigmond had
het niet makkelijk. Met dameruil wist hij de druk van de
stelling te krijgen. Materiaalwinst bracht ook het zesde Arnhemse punt. Jammer, dat de jeugd van ASV-10 er niet bij
kon zijn, maar de uitslag zal hen ook tevreden stemmen.
ASV-10 staat door deze zege keurig tweede achter Veenendaal 4, dat al haar wedstrijden tot dusver won. Erik Wille
Gedetailleerde uitslag Dodewaard 2 - ASV 10: Jonathan
Bitter (1432) – Bert Sigmond, (1555) 0-1; Arie Hendriksen
(1377) – Jos Aarntzen (-) 0-1; Geurt van Rinsum (1271) –
Ko Kooman (1456) 0-1; Koen van Reeden (1257) - Herman
de Munnik (1481) 0-1; Harry Bouwman (1343) – Jelle
Noordhuis (1173) 0-1; Ben Hofs (1271) – André de Groot
(1363) 0-1. Eindstand 0-6.
Senioren spelen gelijk: Al spoedig na het begin van de wedstrijd tegen SC Wisch (Terborg) kwam ASV-11 op achterstand. Henk Kelderman had kennelijk zijn dag niet. Al in de
opening verspeelde hij een pion, niet veel later gevolgd door
een tweede. In een koningsaanval die volgde moest Henk
ook nog een kwaliteit geven. Hans Meijer trok de stand weer
gelijk. Hij veroverde materiaal waar zijn overwicht in de
partij beslissend was. Arif Dundar, invaller voor Andries van
Foreest, kwam goed uit de opening. Door een combinatie
veroverde hij een paard en zette toen de aanval in. De tegen-

stander wist daar geen goed antwoord op waarna nog meer
materiaal verdween. Daarmee stond ASV-11 met 2-1 voor.
Met de stelling van Wim Peters ging het minder goed. In de
opening ging het nog gelijk op maar daarna verkreeg de
tegenstander een betere stelling. Materiaal moest worden
prijs gegeven en verlies was niet te voorkomen. Hein van
Vlerken speelde een goede partij. Na de opening kwam hij
een pion voor, won enkele zetten later nog een pion, gevolgd
door een loper. De zwarte koning werd naar de d-lijn gedreven wat torenwinst opleverde en daarmee de partij. Helaas
kon ASV-11 deze voorsprong niet vasthouden. De partij van
Bob Hartogh Heijs bleef lang in eevenwicht maar zijn tegenstander wist beide torens op de 6 rij te krijgen met een matdreiging tot gevolg. De torens van Bob konden hierdoor
minder goed samenwerken en de druk op de koning leidde
ertoe dat hij een toren moest inleveren. De eindstand werd
hierdoor bepaald op 3-3.
Henk Kelderman
Gedetailleerde uitslag SC Wisch-ASV-11: H. Burgers
(1569)-Hans Meijer (1470) 0-1; Willy Hofmeijer (1570)Bob Hartogh Heijs (1378) 1-0; G. Tap (--)-Arif Dundar (--)
0-1; Bennie Roelofs (1501)–Henk Kelderman (1259) 1-0;
Piet Los (1222)-Hein van Vlerken (1291) 0-1; H. Bruggink
(1302)-Wim Peters (Wim) (912) 1–0. Eindstand 3-3.
Keurig gelijkspel ASV-13: De Sleutelzet speelde zonder de
drie spelers met de hoogste Elo. Oud-ASV-er Pieter van der
Zwan was ziek, Bert Nobel hielp met het uitvoeren van zetten en Jan Hallers was kennelijk door een misverstand uit de
opstelling gelaten. In de beginfase gebeurde er heel veel bij
de partijen van Jelmer Visser en René de Goeij. Omstanders
kwamen ogen tekort. Daar gebeurde zoveel tegelijk. Prachtig!! Jelmer sloeg met een pion via d5, e6 op f7 door met
schaak. Intussen had zijn opponent met de dame op b2 ingeslagen. De zwarte koning kwam op g6 terecht. Jelmer vergat
het paard op c3 te dekken dat ook meteen van het bord werd
gemept. Maar na Le3-d2 kon de dame weer weg en stonden
beide lopers op d2 en d3 prachtig op de witte koning. Met de
pionzet e4-e5 kwam bovendien de diagonaal open en kon hij
ook nog het stuk terugwinnen. Dit laatste deed hij niet maar
hij zette de aanval voort. Er kwam een wit paard via g5 op e6
terecht. De zwarte koning, die intussen op h6 vertoefde,
moest een loperschaakje met g5 voorkomen. Daarna was het
met Lxg5 mat. De witte loper dekte g6, de dame h5 en het
paard g7 maar ook de loper op g5. Een fraai mat!! Intussen
was er bij Rene ook veel gebeurd. Hij won al snel met zwart
een pion op d4. Stukwinst werd vervolgens overzien maar hij
sloeg nog een pion op e4. Dit kostte hem een toren. René
kreeg weer tegendreigingen met dame en paard waardoor hij
na een schaakje een stuk terugwon. Met een schijnoffer had
hij later nog een stuk kunnen winnen, waarna de problemen
zouden zijn opgelost. Toen hij dit naliet ging hij een paar
zetten later mat op e8. Even daarvoor was het 2-0 geworden
door winst van Jan Zuidema al snel na de opening met een
soort helpmat met 2 lopers! Zijn tegenstander rokeerde lang
waarna Jan met zijn loper op a7 de pion sloeg. Zijn tegenstander dacht: “die komt er mooi niet meer uit” en speelde
b6. Hij kwam bedrogen uit want er volgde Lf1-a6+ met mat.
De vluchtvelden op de d-lijn waren nog bezet. Het werd 2-2
toen Jan Diekema verloor. Hij bracht de dame van zijn tegenstander in de klem op de damevleugel en won deze ook
maar moest hier veel materiaal voor geven t.w. een toren,
loper en drie pionnen (dit waren bovendien vrijpionnen
waaronder wel een dubbele c-pion). Dit bleek teveel en na
een penning via een toren op de open b-lijn verloor Jan zijn
dame. 2-2 dus en het zag er toen even somber uit. Rob van
Maanen had na een gelijkopgaande partij een kwaliteit verloren en bij Bob Sanders stond het in evenwicht. Rob wist
echter de stelling goed gesloten te houden en met een actief
paard wat te prikken in de witte stelling. Zijn tegenstander
wist dit niet op te lossen en koos vervolgens voor zetherhaling. Dit was ook voor de tegenstander van Bob reden om
remise aan te bieden in een stelling met een dynamisch
evenwicht. Daarmee werd het dus 3-3, een prima resultaat.
Gedetailleerde uitslag ASV 13 - De Sleutelzet: Bob Sanders
(1314) – Henk van der Woude (1420) ½-½; Jan Zuidema
(1517) – Pascal van de Born.(Pascal) (--) 1-0; Rob van
Maanen (--) – Theo Kloppenburg (1317) ½-½; Jan Diekema (1045) – Rob v.d. Hoeff (1465) 0-1; René de Goey (--) –
Gijs Voorhuis (1066) 0-1; Jelmer Visser (--) – Jurgen van
Koppenhagen (--) 1–0. Eindstand 3-3.
Uitslagen interne competitie 17e ronde (13 januari 2011):
F. Schleipfenbauer-Hoogland 0-1; Boel-Abrahamse 1-0;
Gerlich-Boele 0-1; Jurrius-Weijsenfeld ½-½; HogerhorstMaassen van den Brink 1-0; E. Wille-Knuiman 0-1; van
Alfen-Huizinga ½-½; Marks-Dekker ½-½; Veerman-van
Belle ½-½; Zuidema-Au 1-0; B. Sanders-J. Sanders 1-0;
Kooman-Noordhuis 0-1; Hartogh Heijs-Meijer 0-1; VisserKelderman 0-1; Dundar-Rijmer 0-1; van Keulen-van Vlerken
0-1; Peters-de Goey 0-1.

