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Oploswedstrijd: Hoera, een tweezet. En nog wel uit memo-

rabele tijden. Hij 
stond gepubliceerd 
onder het hoofd  
“Erfolgreiche DDR-
Komponisten”. Tja, 
Stefan Dittrich won 
er de tweede prijs 
mee bij de Revista 
Romana de Sah in 
1981. Wit aan zet 
geeft mat in 2 zetten. 
Oplossing: sleutelzet: 
1.Dd2. 
 
Rapid: Volgende 
week donderdag 28 

oktober start de ASV-rapidcompetitie. We slaan dan de 
interne even een weekje over. De rapidcompetitie bestaat, 
zoals elk seizoen, uit 5 speelavonden waarbij 4 partijen per 
avond worden gespeeld. U hoeft niet alle partijen op een 
avond te spelen maar u mag bv. ook na 2 of 3 partijen stop-
pen als het u anders te laat wordt. Het gaat ongetwijfeld weer 
een spannend rapidseizoen worden. 
 
Bibliotheek: Het was afgelopen zaterdag weer gezellig druk 
in de bibliotheek in de Koningstraat waar Hendrik van Buren 
Jan Vermeer en uw redacteur weer hun best deden om zo-
veel mogelijk bibliotheekbezoekers achter de schaakstukken 
te krijgen. Het was een goed gekozen zaterdag want het was 
nog Kinderboekenweek en dat zorgde ervoor dat niet alleen 
veel kinderen maar ook hun ouders naar de bibliotheek wa-
ren gekomen. ASV heeft een strategisch goed plekje in deze 
locatie, in de hal precies na de ingang. Dus of men wil of 
niet men kan niet om ASV heen. De belangstelling voor het 
schaken was dan ook uitstekend. Met enige regelmaat schoof 
men aan voor een partijtje schaak. Hieronder ook een aantal 
serieuze liefhebbers. Dus wie weet kunnen we binnenkort 
een aantal belangstellenden bij ASV verwelkomen of op een 
clubavond of bij het Daglichtschaak. Kortom deze schaak-
demo heeft zich weer bewezen. Men heeft de naam ASV 
weer gezien. Aardig is ook dat mensen blijven staan kijken 
ook al kunnen ze zelf niet schaken. Eén van hen was een 
meneer die, zo vertelde hij, tekenleraar was geweest op de 
school waar Loek van Wely had gezeten. Sindsdien was hij 
het schaken van afstand blijven volgen. Ook enkele ASV-ers 
kwamen in de loop van de middag nog even langs. In het 
voorjaar gaan we hier zeker mee door! 
 
Externe competitie: Ook de teamwedstrijden van onze 
“doordeweekseteams” zijn vorige week begonnen. Dit resul-
teerde in wisselende resultaten. ASV-5 won in Apeldoorn 
met wat mazzel van De Schaakmaat met 4½-3½. In Huis-
sen kreeg ASV-7 een terechte nederlaag te incasseren tegen 
Variant . Het werd hier 5½-2½. Ook ASV-8 verloor. In de 
thuiswedstrijd ging SMB-5 er met een 3½-2½ zege met de 
beide matchpunten vandoor. ASV-9 – ASV-12 was het on-
derlinge duel in de vierde klasse. ASV-12 dat qua samenstel-
ling hoge ogen moet kunnen gooien won het openingsduel 
met maar liefst 5½-½. Vanavond zijn er nog drie wedstrij-
den. Daaronder weer eentje met een ASV-tintje. Onze senio-
ren van ASV-11 spelen tegen ASV-13. ASV-6 ontvangt 
PSV/Dodo-2 uit Putten. ASV-10 tenslotte is gastheer van 
Bennekom-4. Het wordt dus vanavond weer gezellig druk in 
onze speellocatie.  

ASV-5 wint met het nodige geluk: De openingswedstrijd van 
het seizoen is qua spel hopelijk niet het hoogtepunt van het 
seizoen voor ASV-5. De Schaakmaat-1 verscheen beduidend 
scherper aan de start dan het geroutineerde gezelschap van 
captain Barth Plomp. Onze captain gaf zelf al niet helemaal 
het goede voorbeeld door al snel zijn dame in te ruilen voor 
twee stukken. Maar voordat die partij eindigde, waren alle 
andere partijen al klaar. Ruud Verhoef opende de score. Een 
koningsaanval leverde de vijandelijke dame op voor toren en 
stuk. De tweede koningsaanval de winst. De Schaakmaat 1 
maakte snel gelijk. Nico Schoenmakers werd in de aanval 
onder de voet gelopen. Datzelfde probeerde Rob van Belle 
met zijn opponent. Een stukoffer leverde echter niet meer op 
dan eeuwig schaak. Abbes Dekker speelde erg passief en 
werd helemaal klemgezet. Stukverlies kostte hem het punt. 
Erik Wille zorgde weer voor de gelijkmaker. Dubbele drei-
gingen leverden een toren op. In de resterende partijen stond 
Albert Marks een pion achter en probeerde Martin Weijsen-
feld een lopereindspel te forceren naar winst. En dan was er 
nog de stelling van Barth Plomp, die intussen een ijzersterk 
paard en een slechte loper voor de dame had. Verlies was 
aanstaande, maar ineens ontstond er kortsluiting aan Apel-
doornse kant en kantelde de wedstrijd. Albert Marks kreeg 
een dame in de schoot geworpen en ineens was ASV-5 de 
bovenliggende partij. Martin Weijsenfeld won nog wel de 
vijandelijke loper, maar hield de loper van de verkeerde 
kleur over. Remise dus. Bij een 3-4 voorsprong ruilde Barth 
zijn sterke paard voor een toren en bood meteen remise aan. 
Tot Apeldoornse verbijstering werd dat aanbod opgelucht 
aanvaard. En zo was er toch nog blijdschap aan Arnhemse 
kant!     Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag De Schaakmaat – ASV-5: Tom Smid 
(1903) – Martin Weijsenfeld (1869) ½-½; Henriët Sprin-
gelkamp (1915) – Erik Wille (1984) 0-1; Remko Huzen 
(1796) – Ruud Verhoef (1763) 0-1; Steven Braun (1736) – 
Barth Plomp (1935) ½-½; Jack Linders (1592) – Rob van 
Belle (1799) ½-½; Hessel Hulleman jr (1607) – Albert 
Marks (1811) 0-1; Rob Izaks (1714) – Abbes Dekker (1753) 
1-0; Diderick Holtland (1588) – Nico Schoenmakers (1767) 
1-0. Eindstand 3½-4½.  
 
Verdiende overwinning voor Variant: Toen uw redacteur 
afgelopen vrijdagavond rond 22 uur Het Koelhuis in Huis-
sen, clublokaal van Variant binnenkwam, was de partij van 
Henk Kuiphof bijna remise. Er ontstond op dat moment na 
ruil van een loper tegen een lastig paard een dubbeltoren-
eindspel met een vrije a-pion voor Henk en een vrije c-pion 
voor zijn tegenstander en daarnaast nog 3 pionnen voor 
beiden op de koningsvleugel. Remise leek in deze partij een 
terechte uitslag. Een eerste rondje langs de borden leerde dat 
een 5-3 nederlaag heel reëel zou zijn. Tom Bentvelzen stond 
een stuk achter, Tijs van Dijk kwam onder druk en Frits 
Wiggerts kwam ook in de problemen terwijl Jan Vermeer de 
betere kansen had. De andere borden taxeerde ik voorlopig 
maar op remise. Ik zat er niet ver naast. Na Henk speelde 
Dick Hajee een keurige remise. Zijn tegenstander kreeg wel 
aanval maar Dick verdedigde secuur. Toen er een soort dy-
namisch evenwicht ontstond bood hij remise aan dat na enig 
nadenken werd aangenomen. Bij Frits Wiggerts ging het 
aanvankelijk gelijk op maar toen ons dubbellid Rob Huberts 
de druk verhoogde en een pion won op h4 kon Frits aan alle 
dreigingen geen verweer meer bieden. Tom Bentvelzen was 
met een stuk in de problemen geraakt en had deze niet meer 
kunnen redden. Met een stuk minder werd het gaandeweg de 
partij steeds moeilijker zeker nadat zijn tegenstander er in 



slaagde meer materiaal te ruilen en onderweg ook nog een 
paar pionnetjes mee te snoepen. Tom zag dan ook uiteinde-
lijk het zinloze van verder doorspelen in. Jan Vermeer speel-
de de mooiste partij van de avond. Hij kreeg een uiterst ple-
zierige stelling, wat de tegenstander ook veel tijd kostte. 
Toen Jan koningsaanval kreeg leek het snel uit maar het 
sloeg net niet door. Wel werd afgewikkeld naar een eindspel 
met 2 pionnen meer. Dit werden er 3, toen 4 en toen 5. Toen 
zijn tegenstander ook nog een stuk verspeelde had hij ge-
woon moeten opgeven. En dan zul je altijd zien dat er bijna 
een truc in de stelling kwam met een dolle toren. Nadat Jan 
een pion had laten promoveren tot dame stond de vijandelij-
ke koning pat. Dit gebeurde met nog 1 seconde op de klok. 
Jan had ruim meer tijd en kon bovendien de patstelling op-
heffen. Zo werden de beide sterke jeugdspelers van Variant 
op bord 1 en 2 keurig in bedwang gehouden door Jan en 
Dick. De partij van Theo Koeweiden kwam toen ook tot een 
eind. Remise zat er al 2 uur in met lopers van ongelijke kleur 
en dubbele torens. Maar beide heren schoven nog een tijdje 
door. Even leek Theo het nog moeilijk te krijgen toen hij op 
de h-lijn een pion verloor en een vrijpion moest toestaan 
maar met de loper kon hij dit dichten. Tijs van Dijk was na 
een zet of 20 in de problemen geraakt na een foutieve zet. Er 
kwam steeds meer druk op zijn stelling. Een kwaliteit ging 
verloren en de pionnen voor de koningsstelling verdwenen. 
Toen er ook nog een verdedigend stuk werd geruild ging Tijs 
mat. Bij Frans Veerman, die als invaller speelde voor Jan 
Groen, werd tot zet 22 niets geruild. Remise leek dan ook de 
uitslag te worden maar Frans raakte wat in tijd achter en 
offerde op een gegeven moment een stuk tegen 2 pionnen. 
Na een schaakje verloor Frans niet veel later zijn dame. Een 
5½-2½ nederlaag dus. Er viel niets op af te dingen. 
      Ruud Wille 
Gedetailleerde uitslagen Variant – ASV-7: Koen Rieksen - 
Jan Vermeer 0-1; Richard Rieksen - Dick Hajee ½-½; Rob 
Huberts-Frits Wiggerts 1-0; René Kniest-Tijs van Dijk 1-0; 
Ton Hageman - Henk Kuiphof ½-½; Rob Knuiman - 
Frans Veerman 1-0; Jeroen Klein Essink - Theo Koewei-
den ½-½; Bram Arends - Tom Bentvelzen 1-0. Eindstand 
5½-2½. 
 
ASV-8 kent slechte start:ASV-8 is een heel bijzonder team. 
Waarschijnlijk worden wij door tientallen verenigingen 
benijd om zo’n team. Het bestaat voor het merendeel uit 
Afghanen: vier van de zes. Het bracht Saifudin Ayyoubi 
terug op onze club en bij Zekria Amani de uitgesproken 
wens om spoedig (als hij wat beter is ingewerkt in zijn 
nieuwe baan) weer actiever op de club te worden. Nieuw zijn 
vader en zoon Jalaludin en Ahmad Rahimi. De laatste twee 
speelden hun allereerste officiële partij. Dat brengt natuurlijk 
risico’s met zich mee, Maar we hadden geweldig geluk met 
de tegenstander: SMB-5. Dat is een seniorenteam, mensen, 
die alles met een zekere distantie kunnen bekijken. Toen er 
een telefoon afging keken ze elkaar aan met een blik van “ja, 
natuurlijk”. Even later hoorden we een van hen zeggen: 
“Nee, je moet eerst het stuk verzetten, daarna mag je de klok 
pas indrukken.” En er gebeurde nog meer. Maar toch gingen 
ze zeer tevreden terug naar Nijmegen. We hebben een ge-
weldig leuke avond gehad, kwamen ze tot slot vertellen. Ze 
konden ook zingend ons pand verlaten omdat ze daar een 
overwinning hadden behaald. Daar zag het al snel naar uit. 
Rahimi sr. schaakte of zijn leven ervan af hing. In razende 
vaart overzag hij stukverlies en gaf op. Hij had nog geen drie 
minuten gebruikt. Daarna speelden ze nog een tijd zonder 
klok. Met 8-0 (of zoiets, niemand kon de tel meer bijhou-
den.) bewees onze man duidelijk de betere schaker te zijn. 
Rahimi jr. (Ahmad) deed het gelukkig heel weloverwogen. 
Hij kreeg een goede stelling en kon op een gegeven moment 
winnen. Maar helaas overzag hij de winst (een promotie-
combinatie) en de partij liep naar remise. Ook Zekria Amani 
overkwam dat. Allebei dachten wij, dat hij beter stond en 
misschien was er wel meer uit te halen geweest, maar het 
liep remise. Bijna tegelijk kwam Frans Veerman ook al re-
mise aandragen. Ook hij stond zeker niet minder. Maar in-
eens kwam zijn tegenstander met een paard binnen. En zoals 
Frans het uitdrukte: “plotseling stonden al mijn stukken 
verkeerd”. Maar hij wist het toch remise te houden. Saifudin 
Ayyoubi deed het als vanouds. Heel rustig bouwde hij met 
zwart de betere stand op. Hij zag daarbij meer dan alle team-

genoten. Waar wij ons allemaal afvroegen of hij die pion 
ging winnen, stond hij ineens een toren voor. De tegenstan-
der was er ontdaan van. Toen was het dus 2½-2½ met nog 
één partij op de borden. Ikzelf was de ongelukkige. Met een 
kapitale rekenfout was ik een abominabele stelling terecht 
gekomen. Er was een paard geofferd tegen drie pionnen, 
maar ik kreeg er uiteindelijk maar twee te pakken. Ik kon 
nog lang doorspelen, maar het was uiteindelijk natuurlijk 
verloren. Eindstand 2½–3½. Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - SMB-5: Saifudin Ayyoubi - 
Jan Schillings 1-0; Ahmad Rahimi - Evert Niessen ½-½; 
Zekria Amani - Frans Drummen ½-½; Hendrik van Buren 
- Peter Groenewald 0-1; Jalaludin Rahimi-Wim Dentz 0-1; 
Frans Veerman - Jaap Schuld ½-½; Eindstand 2½-3½. 
 
Verrassend ruime zege ASV-12 op clubgenoten: ASV-12 
moest uitkomen tegen de clubgenoot ASV 9 die in dezelfde 
klasse 4C huist. Vooraf werd bepaald geen gemakkelijke 
wedstrijd verwacht daar de eerste 4 borden van ASV-9 
allemaal ruime 3e klas ervaring hebben opgedaan. ASV-12 
had wel een psychologisch voordeel. Het begon al met een 
1-0 voorsprong aan de wedstrijd daar teamleider Bert 
Sigmond vorige week zijn vooruit gespeelde partij tegen 
jeugdlid Xadya van Bruxvoort in winst had omgezet . Bert 
had het niet bepaald gemakkelijk gehad maar wist, toen een 
aanval van Xadya geluwd was, enkele pionnetjes af te 
snoepen hetgeen uiteindelijk de beslissing bracht. Na afloop 
bleek, toen Richard van der Wel de partij bekeek, dat Xadya 
de belangrijke a-pion van Bert had kunnen veroveren 
waardoor Bert in zwaar weer terecht gekomen zou zijn. 
Gelukkig speelt Richard niet in het negende.... Rob 
Rietbergen speelde aan het eerste bord met zwart tegen Ton 
van Eck en wist in een degelijke partij de remisehaven te 
bereiken. Op dat moment waren de andere partijen redelijk 
in evenwicht al had Thijs Stomphorst het moeilijk tegen 
jeugdlid Bent Schleipenbauer. Zijn koning stond redelijk 
kwetsbaar gepend maar Thijs wist alle problemen creatief op 
te lossen en de winst uiteindelijk binnen te halen en zo zijn 
goede prestatiecurve van het vorig seizoen door te zetten. De 
beslissing in de wedstrijd viel na winst van Ko Kooman 
tegen Lion de Kok, die het dit jaar hogerop zoekt en helaas 
geen deel meer uitmaakt van het team van Bert. Lion had 
lange tijd het initiatief in handen tegen Ko maar ging bewust 
zetherhaling uit de weg gezien de wedstrijdstand op dat 
moment. Hierdoor overspeelde hij in zware tijdnood zijn 
hand en Ko greep gelijk zijn kans waardoor de broederstrijd 
in het voordeel van ASV-12 was beslist. Toch werd er nog 
zwaar gestreden op de borden van Herman de Munnik tegen 
Horst Eder en invaller Bob Sanders (hartelijk dank hiervoor 
nog beste Bob) tegen Jonathan van der Krogt.  Bob Sanders 
stond de hele partij vrij passief maar wist door een goed 
geplaatst paardoffer twee pionnen te veroveren en ook nog 
eens het stuk terug te winnen. Uiteindelijk was dat 
voldoende voor de winst al maakte Bob het zichzelf nog erg 
moeilijk. Tenslotte was Herman de Munnik in een waar 
titanengevecht gewikkeld tegen Horst Eder waartegen hij 
een hele goede stelling had bereikt maar Horst zich taai 
verweerde. Uiteindelijk ging Horst in verloren stand door 
zijn digitale klok waardoor er een nimmer verwachte 
monsterzege van 5½-½ tot stand was gekomen. Als ASV-12 
deze vorm weet vast te houden kan het wel eens gaan 
meedoen voor de promotie in deze klasse!!  Bert Sigmond 
Gedetailleerde uitslag ASV-12 - ASV-9: Rob Rietbergen-
Ton van Eck ½-½; Herman de Munnik-Horst Eder 1-0; 
Bob Sanders-Jonathan van der Krogt 1-0; Ko Kooman-
Lion de Kok 1-0; Bert Sigmond-Xadya van Bruxvoort 1-0; 
Thijs Stomphorst-Bent Schleipfenbauer 1-0. Eindstand 
5½-½. 
 
Uitslagen interne competitie 7e ronde (14 oktober 2010): 
Homs - Wilgenhof 0-1; van der Wel - Boel 0-1; Losekoot - 
Woestenburg 1-0; Maassen van den Brink - P. Schoenma-
kers ½-½; Abrahamse - Weijsenfeld 1-0; R. Wille - van 
Alfen ½-½; Huizinga - van Amerongen ½-½; Braam - Ho-
gerhorst 0-1; Steenhuis - Vermeer ½-½; Dijkstra-Naasz 1-0; 
Hajee - Aarntzen 1-0; Koeweiden - Kuiphof 0-1; U. Duman - 
Meijer 1-0; van Dijk - Rijmer 1-0; Noordhuis - van Foreest 
1-0; Kelderman - Stibbe 1-0; van Vlerken - Viets 1-0. 


