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49e jaargang no. 15      donderdag 15 april 2010 
Oploswedstrijd: Het is algemeen bekend hoe zeer een goed 
probleem besteed is aan de gemiddelde ASV-er. Alleen al 
daarom: wit geeft mat in twee zetten. Het probleem is door 
twee componisten bedacht: Dummel en Ruchlis en werd in 

1985 in de Freie Presse 
gepubliceerd. Oplos-
sing: 1. Lc1-g5. 
 
OSBO-cup: In de be-
kercompetitie van de 
OSBO heeft ASV-4 
zich, zoals u weet, ge-
plaatst voor de kwartfi-
nale. Hiervoor speelt dit 
team vanavond in Elst 
tegen het naar de 1e 
klasse OSBO gepromo-
veerde De Elster To-
ren. Een sterke tegen-
stander dus! 
 

Externe competitie: In de afgelopen week waren de verschil-
lende slotronden in de OSBO-competitie bijzonder spannend. 
De door ASV georganiseerde slotavond leverde voor ASV-
10 een 4½-1½ nederlaag op tegen De Toren-10. ASV-7 
verloor met maar liefst 7-1 van kampioen De Elster Toren 
terwijl ASV-5 met 4-4 gelijkspeelde tegen PION-2. Afgelo-
pen maandag speelde ASV-9 tegen Dodewaard. Bij winst is 
degradatie voorkomen. Deze EP was toen al afgerond. Vol-
gende keer dus meer hierover. Vanavond speelt ASV-6 in 
Deventer tegen Rokade uit Lichtenvoorde. Promotie is nog 
mogelijk maar de jeugd van De Schaakmaat heeft de beste 
papieren. Morgenavond speelt ASV-11 bij De Toren tegen 
nummer laatst Schaakstad-8. A.s. maandag 19 april treft 
ASV-8 nog het al gedegradeerde De Cirkel-3. 
 
Versterkte degradatie:  Zaterdag a.s. wordt ook de slotronde 
gespeeld in de KNSB en de promotieklasse OSBO. De be-
slissingen in de KNSB-competitie gaan dan dus vallen. Ver-
sterkte degradatie is zaterdag dan ook het meest beladen 
woord. Dan weten we meer of en zo ja welke OSBO-teams 
er naast ASV-3 nog meer degraderen. Er verkeren er nog 5 in 
degradatiegevaar. Om u een beeld te geven: in 3B is ASV-3 
al gedegradeerd en moet Pallas gelijk spelen om zich te 
handhaven. In 3C staat SMB-2 nu op de fatale 9e plaats en 
moet dus winnen maar daarmee kan het Wageningen-2 dat 
nu (nog) veilig 7e staat weer in problemen brengen. In 3G 
staat ons eigen ASV-2 nog net boven de streep. Winst of 
misschien een gelijkspel is zaterdag noodzakelijk. Het Kas-
teel in 3H tenslotte staat onderaan maar kan zich bij winst op 
nr. 8 mogelijk veilig spelen. Zaterdagavond om 19.00 uur 
weten we meer. Ook in de KNSB zijn dit jaar gezamenlijke 
slotronden mogelijk Voor de poule van ASV-1 wierp zich 
geen organiserende vereniging op. U kunt hen zaterdag vanaf 
13.00 uur dus nog in het Lorentz bewonderen tegen De 
Stukkenjagers-2. ASV-2 heeft wel een gezamenlijke slot-
ronde. In Bergen op Zoom speelt ons tweede de beslissende 
wedstrijd tegen Dordrecht. In hun poule spelen ook de 
nummers 9 en 10 tegen elkaar. Daarvan is er dus eentje zeker 
de klos maar moet ASV-2 dus ook een positief resultaat 
boeken om zich te handhaven. ASV-3 kan vrijuit spelen 
tegen Doetinchem. Deze poule wordt gezamenlijk gespeeld 
bij Pallas in Deventer. De 9e ronde in de OSBO-
Promotieklasse wordt gespeeld bij UVS in Nijmegen. ASV-4 
treft daarin het al gedegradeerde Zutphen. 
Als er meer dan 2 teams degraderen heeft dit gevolgen voor 
alle klassen in de OSBO. Volgende week meer daarover!! 
 
Uitslagen/stand KNSB/OSBO-promotieklasse na 8e ronde: 
KNSB 2e klasse D: De Toren - Veenendaal 2½-5½; HSC – 
ASV-1 3½-4½; De Stukkenjagers-2 – Voerendaal-2 4½-3½; 
HMC Calder-2 - Paul Keres-2 4½-3½; Venlo – DJC Stein 
6½-1½. 

KNSB 3e klasse B: ESGOO-2 - Dr. Max Euwe-2 3½-4½ 
Lonneker – ASV-3 5½-2½; Doetinchem – Almelo 3½-4½; 
Zevenaar – Pasllas 4½-3½; ESG – Staunton 3½-4½. 
KNSB 3e klasse G: ASC - RSR Ivoren Toren-2  4½-3½; 
Rijswijk – ASV-2 4-4; Dordrecht – Botwinnik-1 4-4; DSC 
Delft-3 – Bergen op Zoom 2½-5½; Messemaker 1847-2 – 
Charlois Europoort-2 3½-4½. 
OSBO-Promotieklasse: De Toren-2 - UVS-2 3-5; 
PSV/DoDo – ASV-4 4-4; Zutphen – VDS 3-5; Ede – ZSG 
1½-6½; Bennekom – De Toren-3 5½-2½. 

 
ASV-5 speelt gelijk in spannende finale: Daar waar ASV-5 
met de meeste bordpunten de slotronde inging betekende niet 
dat ze veilig waren. Integendeel zelfs. Bij verlies tegen het 
altijd lastige PION-2 was degradatiegevaar zelfs heel reëel. 
De slotronde bij Het Kasteel in Wijchen bracht enorm veel 
spanning. Het Kasteel-2 nam zelfs virtueel de leiding door 
Zutphen-2 te verslaan. Zij moesten toen afwachten terwijl 
koploper Velp het op dat moment heel moeilijk had tegen 
WDC dat tegen degradatie vocht en zelfs winstkansen heeft 
gehad. Uiteindelijk eindigde dit duel in 4-4. SMB-3 dan, dat 
bij winst zelf nog kansen had als Velp zou verliezen ging 
steeds gelijk op tegen De Toren-4 dat bij winst ook ASV-5 
nog kon achterhalen. Ook daar wonnen de Nijmegenaren pas 
in de slotfase met miniem verschil. ASV-5 speelde met 
moeite gelijk tegen PION ondanks een 3-0 voorsprong en 
bleef daardoor De Toren-4 en WDC net voor. Uw redacteur 
kwam in het laatste uur ogen tekort om alles te kunnen vol-
gen. Bij ASV-5 ging het bij aanvang heel voorspoedig. Ab-
bes Dekker won aan bord 8 op haast simpele wijze. Zijn 
tegenstander gaf hem alle gelegenheid om via de h-lijn een 
beslissende aanval op te zetten. Tony Hogerhorst zette ASV 
op 2-0. Hij had eerst een kwaliteitsoffer gepleegd. Dit was 
een schijnoffer wat een extra stuk opleverde. Met 2 stukken 
voor toren en pion neutraliseerde hij de aanvalspogingen van 
zijn tegenstander. Het leek allemaal dreigend maar Tony had 
het allemaal goed doorzien. In de slotfase overzag zijn tegen-
stander een tussenschaakje waarna Tony de vijandelijke 
kansen definitief onschadelijk kon maken. Wouter Abraham-
se vergrootte de Arnhemse voorsprong. Hij kreeg al snel 
prettig spel waarbij de vijandelijke koning in het centrum 
bleef. Zwart offerde zijn dame voor een paard en toren. Dit 
leek een juiste afwikkeling maar Wouter wist steeds dreigin-
gen te houden en won dan ook verdiend. Een sterk gespeelde 
partij. Daarna stokte het bij ASV-5. Robert Naasz overzag 
een aftrekschaakje met materiaalverlies waardoor het 3-1 
werd en teamleider Theo van Amerongen zag zijn geofferde 
stuk niet meer terug en kwam op de open koningsstelling niet 
meer uit de problemen. Jan Knuiman sloeg twee keer een 

KNSB 2e klasse D:   KNSB 3e klasse G: 
1 Venlo 14  40 1 Bergen op Zoom 11  35 
2 Veenendaal 12  39½ 2 Charlois Europoort-2 11  34½ 
3 ASV-1  10  35½ 3 Rijswijk 10  34 
4 Paul Keres-2 10  33 4 Dordrecht   9  34 
5 DJC Stein   9  31½ 5 ASC   8  32 
6 HSC   7  30½ 6 Messemaker 1847-2   7  34 
7 De Toren-1   6  30½ 7 RSR Ivoren Toren-2   7  33 
8 HMC Calder-2   6  30 8 ASV-2   6  31½ 
9 De Stukkenjagers-2   5  26½  9 Botwinnik-1   6  26 
10 Voerendaal-2   1  23 D 10 DSC Delft-3   5  26 
KNSB 3e klasse B:  OSBO-Promotieklasse: 
1 Dr. Max Euwe-2 15  40 1 UVS-2 13  37 
2 Zevenaar 14  42½ 2 Bennekom-1 12  39½ 
3 Almelo 14  38½ 3 PSV/DoDo 11  35 
4 Staunton   9  33½ 4 ZSG 11  34½ 
5 Doetinchem   9  31½ 5 ASV-4   9  33½ 
6 ESGOO-2   7  32 6 De Toren-2   8  35½ 
7 Lonneker    6  31 7 De Toren-3   8  33 
8 Pallas   3  29½ 8 VDS   6  29 
9 ESG   3  25½ 9 Zutphen   2  22½ D 
10 ASV-3   0  16 D 10 Ede-1   0  20½ D 



remiseaanbod af in een iets voordelige stelling. Tenslotte zag 
hij zijn stelling kantelen. Zijn opponent kwam uit de verde-
diging en Jan overschatte daarna zijn kansen en verloor zelfs 
nog het resterende toreneindspel. Daarmee was het in no-
time 3-3 geworden. Alles hing nu af van Erik Wille en Nico 
Schoenmakers. De partij van Erik was vanaf het begin bij-
zonder boeiend. Erik had initiatief maar zijn opponent verde-
digde bekwaam en had ook steeds oog voor tegenkansen. Pas 
in de slotfase, waarin Erik een sterk loperpaar kreeg sloeg 
onze ASV-er hard toe. 4-3 voor. Zou Nico zijn partij nog 
remise houden? Hij had steeds een fractie minder gestaan. 
Zijn tegenstander viel aan en Nico verdedigde goed. In een 
knotsgekke slotfase waarin de partij werd uitgevluggerd 
gebeurde van alles. Nico verloor echter een stuk en dat was 
beslissend. 4-4 werd zo de eindstand en ASV-5 bleef op de 
5e plaats in de eindrangschikking.  
Gedetailleerde uitslag: John Molenaar (1900) - Wouter 
Abrahamse (--) 0–1; Wim Gielen (1910) - Erik Wille( 1959) 
0-1; Arno Arents (1863) - Jan Knuiman (1860) 1-0; Jo de 
Valk (1793) - Tony Hogerhorst (1794) 0-1; Jack Janssen 
(1761) - Robert Naasz (1793) 1-0; Ronald Zollinger (1734) 
- Nico Schoenmakers (1821) 1-0; Rowdy Tuss (1795) - 
Theo van Amerongen (1799) 1-0; Paul Nillessen - Abbes 
Dekker (1715) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
Grote nederlaag ASV-7: In de laatste gezamenlijke ronde van 
de OSBO klasse 2D in Mook verloor ASV 7 met maar liefst 
7-1 van kampioen De Elster Toren. Dat is op zich geen 
schande gezien het gemiddelde verschil in rating van maar 
liefst 175 punten. Enige illusie op een positief resultaat was 
er dan van te voren ook al niet. Dick Hajee, spelend op de 
eerste stek, was als eerste klaar. In een Siciliaanse opening 
kwam Dick een pion voor door een schijnoffer. Hij kon zijn 
stelling stabiliseren en die leek ook nog te verbeteren. Zijn 
tegenstander bood remise aan en Dick accepteerde dat direct. 
Hij stond wat beter maar was bang voor een eventuele blun-
der in het laatste uur. Henk Kuiphof had een lastige tegen-
stander. Deze kreeg de gelegenheid om een stevige konings-
aanval te ontwikkelen. Henk had het op een aantal momenten 
echter veel beter kunnen doen. Door dat verzuim kwam zijn 
koningsvleugel zo onder vuur dat er een stuk en een aantal 
pionnen verloren gingen. Een nul dus. Jan Vermeer kwam in 
een Engelse opening verdienstelijk te staan. Bij de keuze 
tussen aanvallen of behouden spelen kon hij de verleiding 
van een paardoffer niet weerstaan. Helaas sloeg zijn ko-
ningsaanval niet door en Jan verloor. Theo Koeweiden offer-
de in de opening een pion. De partij ging gelijk op, maar 
positioneel kwam Theo minder te staan. Hij verloor een 
belangrijke centrumpion. Theo dacht nog een lelijke penning 
achter de hand te hebben maar de opponent (ook genaamd 
Theo) kon zich er uit werken en een stuk winnen. Voor onze 
Theo was dat het sein om de strijd te staken. Bij Tom Bent-
velzen ging het vanuit de opening redelijk gelijk op, maar 
Tom had geen goed plan. Zijn tegenstander zette hem be-
kwaam klem en ontwikkelde zich goed. De verdediging van 
Tom’s e-pion raakte overbelast. Er bij kwam dat Tom een 
penning niet gezien had en een loper verloor. Daarna was het 
uit. Tijs van Dijk kon in een gelijkopgaande opening een 
paar leuke opportunistische zetjes spelen. Hij produceerde 
vorkjes en penninkjes, maar het was het allemaal net niet. 
Tijs verloor een pion en toen was de lol er af, waarna het mis 
liep. Horst Eder speelde een fraaie Koningsindiër. De tegen-
stander kreeg wel wat aanval vanwege de lange rochade van 
Horst, maar ontbeerde een goed plan. Derhalve werd tot 
remise besloten, zowaar een goede prestatie van Horst. Mar-
co Braam vocht voor wat hij waard was. Het ging gelijk op 
totdat Marco in een dubbel toreneindspel een pion verloor. 
Hij dreigde nog wel met eeuwig schaak, maar de tegenstan-
der wist dat handig te ontwijken. Dus moest Marco zijn ko-
ning omleggen. Door dit resultaat is ASV-7, zoals al werd 
verwacht, met zes matchpunten zesde geworden. Afhankelijk 
van het aantal degradanten uit de KNSB-competitie kan dit 
nog een degradatieplaats worden. Echter uit betrouwbare 
bron (de competitieleider himself) blijkt dat ASV-7 op de 
vijfde plaats gaat eindigen. Hoe zit dat dan? Wel, SMB-4, nu 
vijfde met 7 matchpunten heeft gezondigd tegen artikel 15 
lid 7 van het competitiereglement van de OSBO. Zij hebben 
bij het begin van de competitie een speler opgegeven die 
slechts één maal heeft gespeeld. De competitieleider kan dit 
bestraffen met aftrek van twee matchpunten, tenzij er sprake 
is van overmacht. Volgens de competitieleider is die over-
macht er niet en zal SMB-4 vrijwel zeker met 5 matchpunten 
onder ASV eindigen.   Henk Kuiphof  
Gedetailleerde uitslag: Marc Groenhuis (1900) – Dick Haj-
ee (1769) ½-½; John Remmerts (1919) – Jan Vermeer 
(1722) 1-0; John van Ginkel (1870) – Marco Braam (1637) 
1-0; Stephan Brouwer (1867) – Tijs van Dijk (1719) 1-0; 
Theo Meijer (1851) – Theo Koeweiden (1570) 1-0; Eric de 
Visser (1815) – Henk Kuiphof (1613) 1-0; Jan Delhaye 

(1667) – Horst Eder (1539) ½-½; Erwin Mol (1773)– Tom 
Bentvelzen (1694)1-0. Eindstand 7-1. 
 
ASV-10 verliest en eindigt als laatste: De slotronde van onze 
senioren werd weer een gezellige happening in het Grand 
Café van het Lorentz. De kampioen, het jeugdteam van Het 
Kasteel-6, was al bekend. Maar om de 2e plaats werd nog 
hard gestreden. Na wat automatiseringsproblemen met de 
ASV-site in de dagen voorafgaande aan deze slotronde, lukte 
het nog net op de avond zelf om de partijen weer live op de 
site weer te geven. Voor ASV-10 ging het dit seizoen niet zo 
geweldig. Het enthousiasme was groot maar de resultaten 
bleven achter. In de slotronde ging het om een duel om de 
laatste plaats tegen De Toren-10. Aan het eind van de avond 
ging De Toren-10 er met een 1½-4½ zege vandoor, zodat 
onze senioren op een laatste plaats eindigde. Henk Kelder-
man verdedigde zich bekwaam tegen oud ASV-er René de 
Goeij. Deze kreeg aanval via de h-lijn maar Henk hield zijn 
verdediging goed op orde. In een verder dichtgeschoven 
stelling werd daarna tot remise besloten. Hans Meijer kwam 
stukverlies net na de opening niet meer te boven. Een vijan-
delijke loper viel de dame van Hans aan waardoor een loper 
van hem ongedekt bleef. Hans probeerde nog wel het initia-
tief te nemen maar met een stuk minder bleek dit onbegon-
nen werk. Ook Hein van Vlerken was te vrijgevig. Hij ver-
speelde in de openingsfase al enkele pionnen. Bovendien 
bleef zijn koning in het centrum achter met een vijandelijke 
toren op e8. Toen hij zich wilde bevrijden met lange rokade 
kostte hem dit een stuk. Daarna was het een kwestie van tijd. 
Bob Hartogh Heijs raakte in het middenspel een pion kwijt. 
Hij hield zich daarna keurig staande maar na verdere afruil 
kwam zijn tegenstander steeds beter te staan. Het uiteindelij-
ke pionneneindspel was tenslotte verloren. Wim Peters greep 
vanuit de opening tegen Erik Starkenborg, die eerder ook bij 
ASV speelde, meteen het initiatief. Hij wist een vijandelijke 
loper in te sluiten die hij ten kostte van een pion kon winnen. 
Maar Wim verspeelde het stuk niet veel later al weer en gaf 
een zet later nog een stuk cadeau. Na verder materiaalverlies 
bleef een verloren stelling over. Jan Sanders werd gaande-
weg zijn partij helemaal in het nauw gedrongen. Het leek dan 
ook voor hem verkeerd af te lopen tot zijn opponent blunder-
de en in de slotfase een volle toren weggaf.  
Hans Meijer (1516) - Rolf Hendriks (1580) 0-1; Bob Har-
togh Heijs (1419) - Franke van Netten (1489) 0-1; Jan 
Sanders (1354) - Hans Derendorp (1405) 1-0; Hein van 
Vlerken (1358) - Reinier Heinz (1366) 0-1; Henk Kelder-
man (1306) - René de Goey (1039) ½-½; Wim Peters-(1005) 
- Erik Starkenburg (1172) 0-1. Eindstand 1½-4½. 
 
Daglichtschaak: Martijn Boele is kampioen bij het Daglicht-
schaak geworden. Hij werd dat overtuigend met een punt 
voorsprong op Jan Vermeer. De echte beslissing viel in de 
voorlaatste ronde. Jan Vermeer mocht tegen de helse machi-
ne Fritz. Hij verloor, zodat Martijn niet meer in te halen was. 
In de laatste ronde mocht ook de kampioen een nederlaag 
lijden tegen Fritz. Zo speelde Fritz in het slot van de compe-
titie jammer genoeg een belangrijke rol. Maar het alternatief: 
niet spelen bij oneven aantal spelers is nog minder aanlokke-
lijk. Rob Cornips sprintte deze middag naar de derde plaats. 
Henk Kuiphof, Dick Hajee en Albert Marks hadden hun 
middag niet en scoorden allen slechts één punt. Maar zij 
moesten wel tegen de sterkste tegenstanders spelen. Horst 
Eder deed ook een stapje terug door een halfje te scoren. 
Hans Donker en Rob Lubbers scoorden één punt. Rob speel-
de maar twee wedstrijden. Hij had zich bij NIVON gemeld 
maar het Daglichtschaak speelde daar deze keer niet, omdat 
deze locatie niet beschikbaar was. Voor deze laatste speeldag 
was daarom uitgeweken naar het Grand Café van het Lorenz 
Ondernemerscentrum. En ook dat is natuurlijk een prima 
locatie. Volgend jaar spelen Ko Kooman en Horst Eder in de 
B-groep. Zij eindigden met de laagste toernooiprestatie. In 
groep B is Hans Derendorp van De Toren kampioen gewor-
den. Hij speelt dus in het volgend seizoen in de A-groep. 
Helaas is de opkomst in de B-groep beduidend lager dan in 
de A-groep. Hopelijk melden zich in het volgend seizoen nog 
enkele schakers/schaaksters. Het Daglichtschaak gaat nu met 
vakantie. Op dinsdag 4 oktober gaan wij vol goede moed 
weer van start.     Jan Vermeer 
 
Uitslagen interne competitie 25e ronde (8 april 2010): 
Van Tol – Boel 1-0; Schleipenbauer – Sloots 1-0; Gerlich – 
Knuiman 0-1; Maassen van den Brink – R. Wille ½-½; E. 
Wille – Hogerhorst 1-0; Weijsenfeld – Dijkstra ½-½; Hui-
zinga – Wiggerts 1-0; Fassaert – Verhoef 0-1; Marks - 
Aarntzen ½-½; van Belle – van Buren 1-0; van Eck – de Kok 
0-1; B. Sanders – Meijer 0-1; van Vlerken – Zuidema 0-1; 
Rijmer – J. Sanders 1-0; Hartogh Heijs – Diekema 1-0; van 
Bruxvoort – Kelderman 1-0. 
Uitslag ASV-Bekercompetitie: Hoogland – Homs 0-1. 


