
 

 

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIG ING   
       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 
       Redactie:  R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 

 6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
 e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond:  Donderdagavond in clubgebouw Scouting 
  St. Christoforus Lichtdraagsters 
  Monnikensteeg 4, tel. 026-4429205 
  Tel. aanmelden:  H. Dijkstra  06-27020715 

ASV op internet:  http://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

48e jaargang no. 3      donderdag 22 januari 2009 
Oploswedstrijd: We schrijven 1959 en gaan naar het Hon-
gaarse kampioenschap. Portisch was al wel goed, maar nog 

niet zo goed als 
hij later werd. 
Hier gaat hij met 
zwart kopje onder 
tegen Dely. Hoe 
deed die laatste 
dat? Oplossing: 1. 
Pf6+, Lxf6 2. 
Dxf7+, Kh8 3. 
Df8+, Kh7 4. 
gxf6, Db7 5. 
De7+. 
 

Jaarvergadering: 
Volgende week 
donderdag 29 
januari vindt de 

Algemene Ledenvergadering plaats in Activiteitencen-
trum Schreuder aan de Vlamoven 22-24. Zo zal onder 
meer het veranderen van de speellocatie aan de orde komen. 
Wij hopen op een grote opkomst. De Scouting is die avond 
voor onze clubavond gesloten. 
 
Ledental: Bij de onlangs gepubliceerde jaarcijfers neemt 
ASV, per 1 januari 2009, een fraaie tweede plaats in achter 
het Amsterdamse VAS. Deze vereniging telt 163 leden, ASV 
komt tot 145 leden, aldus het bericht op de KNSB-site. Gro-
ningen staat met 138 leden op de 3e plaats. Voor ASV een 
klassering om trots op te zijn en tevens weer een mooie 
stimulans. Toch hebben we de afgelopen periode diverse 
leden zien afhaken die vanwege gebrek aan tijd, motivatie, 
studie etc. het lidmaatschap even laten voor wat het was. 
Olivier Bruning, Kees Verkooijen, Kasper Uithof en Saiffu-
din Ayyoubi zijn hiervan de bekendste namen. Wij hopen 
dat zij toch ooit bij ASV zullen terugkeren. Dat ASV deson-
danks landelijk gezien op een tweede plaats uitkomt blijft 
toch een mooi gegeven. Het geeft echter ook weer dat le-
denwerving en ledenbehoud belangrijke items moeten blij-
ven om het aantal leden op peil te houden!! 
 
Externe competitie: Twee spetterende overwinningen kon-
den we afgelopen week noteren. ASV-5 liet niets heel van 
Het Kasteel-2 en won met maar liefst 7-1 en heeft zich 
daarmee op bordpunten zelfs op de eerste plaats genesteld. 
ASV-9 won voor de tweede maal dit seizoen met maximale 
cijfers: 6-0. Dit keer kreeg Voorst-4 geen enkele kans. ASV-
9 staat hierdoor riant aan kop en lijkt op weg naar het kam-
pioenschap. Waar gewonnen wordt, wordt ook verloren. Dat 
overkwam ASV-6 dat met 3½-4½ zijn meerdere moest er-
kennen in het sterke Wageningen-3. ASV-7 verloor met 4 
invallers met 5½-2½ in Putten tegen PSV/DoDo-2. ASV-8 
zag zijn hoge klassering verloren gaan door een 4-2 neder-
laag tegen Schaakstad-6 uit Apeldoorn. Voor de competitie 
speelt vanavond ASV-10 nog thuis tegen WDC-3 uit Dui-
ven. Dan mogen we vanavond ook de thuiswedstrijd bekij-
ken voor de OSBO-cup van ASV-4 tegen Ede-2. De beker-
wedstrijd van ASV-6 wordt a.s. maandag 26 januari ge-
speeld in Arnhem-Zuid tegen De Toren-6. ASV-5 speelt 
diezelfde avond de bekerwedstrijd in en tegen Nunspeet. 

Helaas heb ik van diverse teamwedstrijden nog geen verslag 
mogen ontvangen dus hoe de resultaten tot stand kwamen 
moet u nog even tegoed houden. 
 
ASV-5 boekt grote overwinning: ASV-5 heeft met 7-1 ge-
wonnen van Het Kasteel-2 uit Wijchen en gaat, na het verlies 
van PION-2 bij De Toren-2j,via een beter bordgemiddelde 
aan de leiding in klasse 1B van de OSBO. De strijd in Wij-
chen was na drie uur spelen al praktisch beslist toen ASV 
een 3-0 voorsprong had verkregen. Paul Schoenmakers, ons 
geheime wapen als invaller, won als eerste via een pionoffer 
en een overweldigende aanval op de vijandige koning in het 
centrum. Vervolgens won Theo van Amerongen. Zijn tegen-
stander kwam beroerd uit de opening, waarna Theo een 
directe winst miste, maar wel een eindspel inging met twee 
pionnen meer en vanzelf werd dit 2-0. Tony Hogerhorst, de 
topscorer van ons team, zorgde via scherp spel en een mooie 
aanval voor 3-0. Op dat moment stonden Eric, Robert en 
Jacques duidelijk beter en onze eerste borden hadden ondui-
delijke en moeilijke stellingen te verdedigen. Robert Naasz 
speelde een prima middenspel, maar toen hij toe moest 
slaan, toen liet hij zijn partij in een remisestelling verzanden 
(3½-½). Het beslissende punt kwam via Martijn Boele bin-
nen. In een messcherpe stelling met aan beide zijden twee 
torens en een loper nam zijn tegenstander één pion teveel, 
waardoor Martijn een beslissend pionvorkje kon plaatsen, 
wat een toren opleverde (4½-½). De partij van Eric Hartman 
stond inmiddels gewonnen met twee gezonde pionnen meer, 
echter juist toen vond hij niet de juiste voortzetting. Hij 
kwam onnodig ernstig in de problemen en kon nog maar net 
remise afdwingen (5-1). Aan het eerste bord speelde Remco 
Gerlich een moeilijke partij. Hij kon nog precies een eind-
spel van ongelijke lopers met minuspion op het bord krijgen. 
Zijn tegenstander weigerde remise en beging daarna een 
kostbare fout die hem de loper kostte en waardoor Remco er 
6-1 van maakte. Over was de partij van Jacques Boonstra. 
Hij bracht wederom een combinatierijke stelling op het bord 
die veel denktijd kostte, maar ditmaal had hij de tijd goed 
verdeeld, want hij had nog 58 seconden over om met paard 
en twee pionnen meer voor de winst te gaan. Zijn tegenstan-
der zag het hopeloze daarvan in en daarmee was het 7-1. 
    Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag: John Klein Douwel - Remco Ger-
lich 0-1; Twan Rutjes - Martijn Boele 0-1; Jelle van Dee-
men - Tony Hogerhorst 0-1; Ritchy Duin - Eric Hartman 
½-½; Daan Derks - Robert Naasz ½-½; Muadim Mahmu-
tovic - Paul Schoenmakers 0-1; Joop van de Pol - Theo van 
Amerongen 0-1; Sjaak Laurant - Jacques Boonstra 0-1. 
Eindstand 1-7. 
 
Nipt verlies voor ASV-6: Na een spannende avond met wis-
selende kansen trok ASV-6 uiteindelijk aan het kortste eind. 
Tegen koploper Wageningen-3 hebben we zeker kansen op 
winst gehad maar in de beslissende fase waren we echter 
minder scherp. Rob van Belle leverde een puike prestatie 
door de sterke speler Martijn Naayer te verslaan in een span-
nend eindspel, waarin Rob beter manoeuvreerde. De Wage-
ninger had een half uur minder speeltijd tot zijn beschikking, 
doordat zijn trein vertraging had. Dit doet echter niets af aan 
de prestatie van Rob. Albert Marks behaalde een plusremise 
op bord 1, in een toreneindspel wist hij zijn pluspion niet te 



verzilveren. Hedser speelde de Leeuw, maar vond een goed 
geprepareerde tegenstander die de variant goed kende. Hed-
ser balanceerde lange tijd op het randje van verlies of remise, 
in een eindspel met lichte stukken + toren had hij een pion 
minder, maar leek door zijn actieve stelling compensatie te 
hebben. Uiteindelijk ging het toch mis voor Hedser. Tijs 
kwam in het middenspel met een lelijke dubbelpion te zitten 
op de koningsvleugel. Wit viel daar driest op aan, waarna 
Tijs een gifpion consumeerde die niet te versmaden was. Tijs 
hield echter stand en sloeg een aanval op de koningsvleugel 
af. In de tijdnoodfase van wit  lag de winst voor Tijs ineens 
voor het oprapen. Pieter van de Zwan kwam al snel in het 
defensief terecht door grote druk op zijn koningsvleugel, na 
een lange strijd moest hij berusten in verlies. Jan Groen 
speelde aanvankelijk een goede partij en verkreeg een betere 
stelling met een gepasseerde pion. Helaas leverde Jan na een 
vorkje een volle toren in, dit voorval was sprekend voor de 
kanteling die ontstond in de match. Marco kwam ondanks 
zijn griep opdraven en speelde een aardige partij waarin hij 
zeker gelijkwaardig kwam te staan. De koorts kostte te veel 
energie om de complicaties te doorgronden die ontstonden in 
het middenspel met dame/toren. Ruud speelde een matige 
opening, maar herstelde knap in het middenspel waar hij 
complicaties creëerde op de koningsvleugel met stukwinst 
tot gevolg. De afronding kostte hem echter knap veel moeite, 
door het open karakter van het eindspel van dame tegen 
dame + 2 lichte stukken. Nadat mat door Ruud werd over-
zien leek het noodlot nabij in wederzijdse tijdnood. Zwart 
overzag echter een dubbele aanval met schaak en gaf op. 
ASV 6 bleef helaas met lege handen achter na een spannen-
de schaakavond.    Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag: Albert Marks - J. Wieringa ½-½; 
Rob van Belle – Martijn Naayer 1-0; Hedser Dijkstra - 
Cees van de Waerdt 0-1; Marco Braam - D. Binnenwijzend 
0-1; Pieter v.d. Zwan - Frans van der Wall 0-1; Ruud Ver-
hoef - Jan Hendrik Neuteboom 1-0; Tijs van Dijk - Bartel 
Dodeman 1-0; Jan Groen - Erik van Wijngaarden 0-1. 
Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-11 stunt tegen UVS-5: ASV-11 heeft vorige week 
maandag in Nijmegen met vijf man een gelijkspel afge-
dwongen tegen het op papier veel sterkere UVS-5. Bij ver-
trek ontbrak John Bijlsma en te elfder ure een vervanger 
regelen bleek onmogelijk. De vijf resterende spelers waren 
echter strijdbaar en vochten voor zes. André de Groot speel-
de iets te lang op dameruil en zag toen een paard zijn stelling 
binnen komen. Twee pionnen gingen verloren en niet veel 
later de partij. ASV-11 bleek echter ook spelers te hebben 
die het met een pluspion kunnen winnen. Bob Sanders hield 
de partij lang in evenwicht en won in het eindspel een pion. 
Daarna voerde Bob het als een eindspeldeskundige naar 
winst. Geïnspireerd door dat voorbeeld behield Jan Zuidema 
vanuit de opening een gewonnen pion. Ook zijn eindspel-
techniek bleek vlekkeloos. In de resterende twee partijen 
waren de ASV-ers beiden een stuk achterop geraakt. Toch 
knokten Thijs Stomphorst en Lion de Kok vol verve om de 
nederlaag te voorkomen. Thijs moest uiteindelijk zelfs met 
een toren minder verder, maar tegenstander Rob Lubbers 
(o.m. deelnemer aan ons Daglichtschaak) zag het met nog 
twee minuten bedenktijd niet meer. Thijs bleef schaak geven 
en de Nijmegenaar bleef de vluchtweg mijden. Remise dus! 
Lion won met een truc het stuk terug en in een spannend 
eindspel met randpion tegen niets werd het ook daar remise. 
Een knap resultaat!   Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag: J.S. Sewalt – geen tegenstander 1-0 
(R); H Huisman – Jan Zuidema 0-1; D.J.W. Eeuwes – 
André de Groot 1-0; M. Looijs – Lion de Kok ½-½; J. Wil-
lemsen – Bob Sanders 0-1; R. Lubbers – Thijs Stomphorst 
½-½. Eindstand 3-3. 
 
OSBO-Kamp: De derde speeldag in de persoonlijke kampi-
oenschappen van de OSBO werd op zaterdag 10 januari 
gespeeld. Voor de hoofdklasse was het pas de tweede speel-
dag waarin de derde en vierde ronde werd afgewerkt. Guust 
Homs had ’s ochtends gerekend op Goudriaan als tegenstan-

der, omdat hem was verteld dat op weerstandspunten zou 
worden ingedeeld, maar aangekomen in Klarenbeek bleek op 
rating te zijn ingedeeld en wachtte Rothuis met zwart. Een 
Evansgambiet van Rothuis leidde een enerverende partij in 
waar Guust tegenkansen kreeg op de vele dreigingen van 
Rothuis. Guust bleef goed overeind en had het gevoel winst-
kansen te krijgen. Juist toen Guust voorbereidingen trof om 
met de toren en dame bij Rothuis binnen te vallen, kwam 
Rothuis met een schijnoffer met een paard op f7, waarna het 
spel van Guust eruit was. Hij wist nog wel met een pion te 
promoveren, maar uiteindelijk kon hij het met toren en loper 
tegen dame niet bolwerken. “Vincent had wel heel veel ge-
zien”, bleek bij de analyse. ’s Middags won Guust in het 
toreneindspel eenvoudig van Mark de Graaf. Deze speelde 
de hele partij op remise en ruilde wat hij kon. In het eindspel 
was het ook remise, maar Guust speelde door en vervolgens 
ging zijn tegenstander veel te passief verder, waarna de 
winst eenvoudig was. Rothuis leidt nu met 4 uit 4 met als 
achtervolgers Hermeling, Goudriaan en Homs met 2½ punt. 
Rothuis won ’s-middags met zwart in een uur van Goudriaan 
toen deze na een openingsfout een stuk kwijt raakte. Zo heeft 
Vincent een ruime voorsprong op zijn achtervolgers. Martin 
Weijsenfeld speelde in de 3e ronde tegen Wim Gielen met 
wit. In het middenspel zag Martin een afruil over het hoofd, 
waardoor zijn minimale voordeel verdween. Bij een gelijke 
stelling verstoorde hij het evenwicht door een ruil te forceren 
van paard + 2 pionnen tegen toren. Helaas stond de koning 
van Martin te open zodat Wim remise kon afdwingen. In de 
4e ronde speelde Martin met zwart tegen Bernard Lippens. 
In het middenspel won hij een pion en na lang zwoegen kon 
Martin die verzilveren. Het eindspel dreigde uit te lopen op 
ongelijke lopers, maar hij kon voorkomen dat de laatste 2 
torens werden geruild. Uiteindelijk beslisten 2 vrijpionnen 
de partij. Zijn opponent kon ze niet allebei tegelijk tegen-
houden! Na zijn 2 nederlagen op de openingsdag heeft Mar-
tin zich dit keer met 1½ punt goed hersteld. In de eerste 
klasse voegde Désiré Fassaert 2 remises aan zijn totaal toe. 
Daarmee heeft hij de aansluiting met de top even verloren. 
Hij heeft nu 3½ uit 6 en staat daarmee in de subtop. Ook 
Ruud Verhoef kwam op 3½ punt. De overwinning met wit in 
de 5e ronde was tegen Doetinchemmer Kuggelijn in het verre 
lopereindspel waarin de pion van Ruud sneller was. De re-
mise met zwart was tegen Den Besten eveneens in een lo-
per/paard eindspel. In de 2e klasse stond Theo Koeweiden er 
met 3½ uit 4 goed voor maar hij verspeelde zijn positie op 
de 3e speeldag volledig want hij verloor beide partijen en 
zakte zo een eind op de ranglijst. Het wilde onze ASV-ers in 
deze klasse sowieso niet lukken want ook Frans Veerman 
verloor tweemaal. “De eerste partij kreeg ik 1.d4, Pf6 2.d5 
tegen en laat “dat ding” na ongeveer 60 zetten en beiden nog 
± 2 minuten op de klok nou nog promoveren ook (snik)”, 
aldus Frans. De tweede partij ging sneller. Binnen de kortste 
keren leek zijn stelling wel op een schiettent en voordat zijn 
tegenstander zijn vizier op Frans ging richten,gaf hij maar 
op. In de Veteranengroep nestelde Paul Tulfer zich met 2½ 
uit 3 op een 2e plaats achter Theo Goossen, die 3 punten 
heeft. Paul won met zwart van Jaap Nijssen van de Schaak-
stad Apeldoorn. Kort na de opening vercombineerde zijn 
opponent zich in een stelling waarin hij onder druk stond. 
Onze ASV-er won een stuk, waarna het snel uit was (17 
zetten). Barth Plomp nam vanwege een fikse griep een bye 
op en staat met 2 punten op een gedeelde 3e plaats. Ook 
Hendrik van Buren speelde niet. Zijn bye bracht hem op 1½ 
punt, een plaats in de middenmoot. Op 14 februari is de 
volgende speeldag in deze kampioenschappen. 
 
Uitslagen interne competitie 15e ronde (15 januari 2009): 
Jurrius – Homs ½-½; Hogerhorst – de Freytas 1-0; van 
Amerongen – Weijsenfeld ½-½; Huizinga – R. Wille 1-0; 
Welberg – Wiggerts ½-½; Cretu – Au ½-½; Vermeer – 
Kooman ½-½; Zunnebeld – Manschot 1-0; van Maanen – 
Ariëns 0-1; van der Krogt – de Kok 1-0; B. Sanders - Sin-
gendonk 0-1; van Eijk – van Vlerken 1-0; Stibbe – Diekema 
0-1; Visser – Peters 1-0. 


