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Oploswedstrijd: Ook vorige week was er weer een gecompo-

neerde stand, maar nu 
was het een echte studie. 
Het is vroeg werk van de 
Rus Kaminer. De studie 
is uit 1925; hij maakte 
zijn eerste studie in 1924. 
Dit is niet echt eenvou-
dig, vandaar, dat Hendrik 
een beetje hielp: de stu-
die eindigt in mat. Op-
lossing: 1. g4+ Kh4 2. 
Lh6 Dxh6 3. Dh2+ Kg5 
4. Dd2+ Pf4 (anders gaat 
de zwarte dame verloren) 
5. Dd8+. 
 
Ledenvergadering: Voor 

vanavond staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 
het programma. Na afloop is er nog volop gelegenheid om te 
schaken 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 2 februari is er weer een gezel-
lige schaakmiddag in de serie van het Daglichtschaak. Jan 
Vermeer ziet u weer graag in grote getale komen. De span-
ning in beide groepen is nog volop aanwezig. Kom ook naar 
deze schaakmiddag!! Aanvang 14.00 uur in het Nivon-
gebouw aan de Molenbeekstraat 26A. 
 
Feestavond: Afgelopen vrijdag stond eindelijk de al lang 
verwachte feestavond op het programma waar geen schaak-
stukken aan te pas kwamen. In de Freaky Piano Bar op de 
Korenmarkt werd het een gezellige avond voor leden en hun 
partners, voor jong en oud, waar zo’n 50 personen aan deel-
namen. Na een prima warm en koud buffet volgde een uiterst 
pittige quiz die veel hoofdbrekens bezorgde. Maar in team-
verband van 5-6 personen kwam men toch vaak een heel 
eind. Wat de een niet wist had de ander weer als kennis pa-
raat. Bovenal bood deze avond de gelegenheid elkaar eens op 
een andere wijze te leren kennen. We kunnen terugkijken op 
een geslaagde avond. Het is dan ook zeker voor herhaling 
vatbaar. Dank aan de organisatie bestaande uit Richard van 
der Wel, Jochem Woestenburg en Anne Paul Taal! 
 
Externe competitie: Het was een druk bezette clubavond 
vorige week. Met 3 bekerwedstrijden en een competitiewed-
strijd was er ook volop spanning. Dat maakte deze clubavond 
extra boeiend. ASV-7 boekte een belangrijke 5-3 overwin-
ning op Koningswaal uit Beuningen. In de bekercompetitie 
bleef alleen ASV-4 overeind. Zij wonnen voor de OSBO-cup 
met de nodige moeite van Doetinchem-2 met 3-1. ASV-5 
bood uitstekend verweer tegen bekerhouder Denk en Zet uit 
Hattem maar bleef met 1½-2½ met lege handen achter. ASV-
6 verloor met 3-1 van een sterk Wageningen-3. In de 
KNSB-bekerstrijd verloor een slecht spelend ASV-1 met 3-1 
van PION-Groesbeek. In deze EP alle verslagen, volgende 
week de uitslagen en standen. 
 
Bekeruitschakeling ASV-1: PION Groesbeek werd geen 
strobreed in de weg gelegd bij het bereiken van de volgende 
ronde in de KNSB-beker. Otto Wilgenhof blunderde in het 
middenspel en verloor daarbij een stuk. Op dat moment had 
hij de stelling ook niet meer in de vingers. Wouter van Rijn 
kwam nog wel aardig uit de opening maar vervolgde met een 
aantal slordigheden. Het middenspel werd verkeerd ingeschat 
waarna een pion werd verloren. In het eindspel kon hij dit 
niet meer rechtzetten. Remco de Leeuw won zonder daar 
veel voor te hoeven doen. De verzwakkingen bij zijn oppo-
nent kwamen wel haast vanzelf die bovendien in de slotfase 
blunderde. Dirk Hoogland kwam wat minder uit de opening. 
In de aanval die zijn tegenstander wist te ontwikkelen stond 
de koning van onze ASV-er niet veilig. Langzaam werd Dirk 
weggedrukt. Met een 1-3 nederlaag was het bekeravontuur 
daarmee voorbij. 

Gedetailleerde uitslag: Otto Wilgenhof (2210) - Luuk de 
Ruijter (2179) 0-1; Dirk Hoogland (2181) - Wim Molen-
kamp (2026) 0-1; Wouter van Rijn (2182) - Theo Wijnho-
ven (2073) 0-1; Remco de Leeuw (2175) - Jasper Bons 
(1978) 1-0. Eindstand 3-1. 
 
Moeizame bekerwinst ASV-4: Het eerste duel voor ASV-4 
in de OSBO-cup leverde een moeizame 3-1 winst op tegen 
Doetinchem-2 dat in de 2e klasse OSBO uitkomt. Van onder-
schatting was zeker geen sprake geweest. Ruud Wille kwam 
al snel na de opening een kwaliteit en een pion voor. In die 
fase had hij het al beter kunnen spelen maar maakte het zich-
zelf moeilijk en zat bovendien met een niet ontwikkelde 
koningsvleugel. Pas na verdere afruil en een wanhoopspo-
ging van zijn tegenstander werd het punt veiliggesteld. Siert 
Huizinga kreeg vanuit de opening veel ruimte en overwicht. 
Aarzeling over waar de doorbraak moest plaatsvinden kostte 
hem een pion maar de stelling bleef, door minder goed spel 
van zijn tegenstander, gunstig. Een iets minder eindspel en 
tijdnood van de Doetinchemmer, leidde tot een blunder toen 
deze de stelling met f6 opende. Siert kwam de stelling binnen 
met stukwinst tot gevolg. Even werd het daarna nog span-
nend toen Martin Weijsenfeld verloor. Na een gelijkopgaan-
de partij werd hij met een combinatie gevloerd. Maar Anne 
Paul Taal toonde zich weer een betrouwbaar speler. Hij zette 
zijn stukken rustig neer en weerstond de verleiding om stuk-
ken te offeren voor een niet doorslaande aanval. Zijn tegen-
stander counterde in het middenspel bekwaam en won een 
pion, maar kwam uiteindelijk in een moeilijk dubbeltoren-
eindspel tijd tekort en uiteindelijk ook 2 pionnen waarna 
Anne Paul in de slotfase simpel de winst naar zich toe trok.  
Gedetailleerde uitslag: Martin Weijsenfeld (1865) - Bert 
Lenderink (1808) 0-1; Anne Paul Taal (1916) - Frans Kug-
geleijn (1525) 1-0; Ruud Wille (1869) - Gerard Ruckert 
(1718) 1-0; Siert Huizinga (1875) - Gert Jan Zonneveld 
(1567) 1-0. Eindstand 3-1. 
 
ASV-5 brengt winnaar OSBO-cup aan rand afgrond: ASV-5 
had vorige week de eer in de 1e ronde bekerhouder Denk en 
Zet uit Hattem te mogen bestrijden. Na hevige strijd sneu-
velde ASV-5 rond middernacht met een 1½-2½ nederlaag, 
maar een verrassing was met name in de laatste fase dichtbij. 
Uit de enerverende partijen van Erik Wille en Wouter Abra-
hamse kwam slechts een half punt, waar beide spelers een 
half meer hadden kunnen scoren. Wouter Abrahamse miste 
na een ingewikkelde strijd op verschillende vleugels met de 
koningen in het midden net voor het eind een remisewen-
ding. Die remise had de 2-2 kunnen brengen, maar dat was 
zeker ook zo voor de niet gehaalde winst van Erik Wille. Een 
tactisch gevecht leek in het voordeel van opponent Fedde 
Tolman uit te vallen toen deze een stukoffer toeliet met daar-
op volgende koningsaanval. De aanval kon vervolgens op 
twee manieren gespeeld worden. Erik koos de manier die 
eeuwig schaak opleverde, terwijl er een simpele winstweg 
was. Jammer van deze twee ongelukjes. Al moeten we ook 
niet voorbijgaan aan het feit dat in het derde speeluur weinig 
voor de kansen van ASV-5 gegeven werd. Het duel startte 
met een nederlaag van Tony Hogerhorst. Tony kon niet ver-
hinderen dat de tegenstander zijn stelling binnendrong. Jan 
Knuiman zorgde voor de 1-1. Na een stukoffer werden zijn 
vrijpionnen gevaarlijk. In die ingewikkelde strijd tastte zijn 
tegenstander mis. Jammer, maar volgend seizoen beter. En 
hopelijk zien we het sympathieke  Denk en Zet op de finale-
dag terug. Hun sterke viertal moet de titel kunnen prolonge-
ren.     Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag: Erik Wille (1959) - Fedde Tolman 
(2175) ½-½; Wouter Abrahamse (--) - Wiliam Cornelis-
sen (1981) 0-1; Jan Knuiman (1860) - Johan Redeker 
(2067) 1-0; Tony Hogerhorst (1794) - Muharem Mujkano-
vic (2003) 0-1. Eindstand 1½-2½ 
 
ASV-6 redde het niet: Met een gemotiveerd viertal werd de 
strijd aangebonden tegen Wageningen-3 in ons eerste treffen 



voor de OSBO-cup. We vonden het al een lichtpuntje dat Jan 
Timman niet meedeed bij onze gastheren, maar zelfs dat 
mocht niet baten. Als eerste was Tjé Wing Au klaar, die met 
een stuk minder de vlag moest strijken. Vervolgens had Al-
bert Marks, na pionverlies ten gevolge van een onzorgvuldig 
doorgerekende variant  al vrij snel de keus tussen mat, dame-
verlies of nog een pion minder bij een slechte stelling. Opge-
geven dus! Toen werd het pas echt spannend. Jan Groen en 
Jacques Boonstra  hadden beiden stellingen waarin nog van 
alles mogelijk was. Jan moet zich ergens vergist hebben, 
want  in een gecompliceerde stelling waarin hij zeker niet 
verloren stond raakte hij een kwaliteit achter. Dit kostte hem 
de partij. Jacques ten slotte kon de druk op de vijandelijke 
stelling steeds opvoeren en zijn tegenstander moest in hevige 
tijdnood opgeven. De eer was gered maar niet de volgende 
ronde.      Albert Marks  
Gedetailleerde uitslag: Frans van der Wall (1982) - Albert 
Marks (1827) 1-0; Cees van de Waerdt (1818) - Tjé Wing 
Au (1856) 1-0; Marco Otte (1785) - Jan Groen (1751) 1-0 
Frans Bonnier (1810) -Jacques Boonstra (1700) 0-1. Eind-
stand 3-1. 
 
Belangrijke winst voor ASV 7 tegen Koningswaal. ASV-7 
stond er met 2 punten uit 3 wedstrijden niet erg best voor, 
dus was de spanning om te snijden. De gemiddelde rating 
van Koningswaal is een tikkeltje hoger dan van ASV-7, 
zodat er misschien gewonnen kon worden. Tom Bentvelzen 
was het eerst klaar. Hij had met wit steeds een klein plusje 
tegen de teamcaptain, maar het evenwicht werd niet ver-
stoord. Dus kwamen ze remise overeen. De tegenstander van 
Henk Kuiphof speelde een wilde opening, dat hem een pion 
opleverde. Henk kreeg de pion weer terug, maar verzuimde 
in het vervolg de goede voortzetting te kiezen. Dat kostte een 
kwaliteit, waardoor de tegenstander technisch gewonnen 
kwam te staan. Het duurde nog lang, maar de nederlaag was 
niet meer af te wenden. Jan Vermeer kwam fraai uit het Bu-
dapester gambiet. Na de lange rokade van zwart kwamen er 
allerlei dreigingen op het bord en Jan won een stuk. Het werd 
nog erger waardoor Jan drie stukken voor kwam. Pas toen 
capituleerde de West-Nijmegenaar. Marco Braam kwam 
gelijk uit de opening en won een pion halverwege het mid-
denspel. Daar kwamen nog een kwaliteit en een paar pionnen 
bij. Toen was het een kwestie van uitspelen en winnen. Dick 
Hajee speelde misschien wel de wonderlijkste partij, waar je 
met kromme tenen naar kon kijken en die een analyse waard 
is. Hij won een pion, maar verspeelde door een onoplettend-
heid een paard. Hij leek minder te staan, maar via twee to-
renoffers won hij een loper en een paar pionnen. Technisch 
stond hij toen gewonnen. Zorgvuldig liet hij een pion pro-
moveren, zodat het feitelijk uit was. En toen kwam er een 
onbegrijpelijke blunder, want hij leverde zomaar een dame in 
en moest nog vechten voor remise, wat het uiteindelijk na 
wat geharrewar werd. Tijs van Dijk kwam goed uit de ope-
ning en zette de aanval in, waarna de tegenstander met een 
krachtzet remise aanbod. Overleg met de teamleider leerde 
dat het daarvoor nog te vroeg was. Tijs moest wel een kwali-
teit geven om een doorgebroken pion te stoppen. Daarente-
gen had Tijs zelf doorgebroken pionnen en dat kon de oppo-
nent niet meer keepen. Tijs won dus verdiend. Horst Eder 
kwam heel goed te staan, maar raakte zoals gebruikelijk weer 
in hoge tijdnood. In het belang van het team bood hij remise 
aan en dat werd geaccepteerd. Bij Theo Koeweiden ging het 
in het begin gelijk op. Later kon Theo met zijn dame binnen 
komen, maar hij kon de winst niet vinden. In gewonnen 
stand werd hij in tijdnood op het eind op eeuwig schaak 
gezet. Dat was niet belangrijk meer want het team had al 
gewonnen. Is ASV-7 nu uit de zorgen? Nee, want er komen 
nog 2 tegenstanders waarvan gewonnen kan worden maar 
ook verloren en een topper die wel kampioen moet worden.
     Henk Kuiphof 
Gedetailleerde uitslag: Dick Hajee (1769) - Marcel Lever 
(1897) ½-½; Jan Vermeer (1722)-Gerrit Gerrits (1745) 1-0; 
Tijs van Dijk (1719) - Erik Kastermans (1351) 1-0; Tom 
Bentvelzen (1694) - Arnold Hoekstra (1637) ½-½; Marco 
Braam (1637) - H. Kruissen (--) 1-0; Henk Kuiphof (1613) 
-Hamoen Habibi (1604) 0-1; Theo Koeweiden (1570) - 
Hans Jansen (1596) ½-½; Horst Eder (1539) - Marius 
Mulders (1469) ½-½. Eindstand 5-3. 
 
ASV-8 gaat opnieuw flink onderuit: ASV-8 moest deze 4e 
competitieronde aantreden tegen het waarschijnlijk sterkste 
team uit de groep met zeer veel ratingpunten meer dan ons 
zestal te weten Het Kasteel-3. Een nederlaag werd verwacht, 
maar verliezen met 5-1 is natuurlijk geen kattendrek. En 
geflatteerd was de nederlaag beslist niet. Al vrij snel kwamen 
alle drie onze zwartspelers in de problemen. Het eerst viel 
Frits Wiggerts om. Zijn jonge tegenstander rokeerde lang om 
vervolgens een bombardement op Frits' koningsstelling los te 
laten. Het was onhoudbaar. Letterlijk deze woorden gebruik-

te Ko Kooman. Hij kwam op de damevleugel in de proble-
men, waar de tegenstander met een reeks aan dreigingen 
werkte. Zij waren niet allemaal te keren. Daarna ging ook het 
zesde bord eraan. Remco Menger, zelf oud-Kastelenaar, was 
van iedereen het meest optimistisch, wetend dat die club niet 
zo sterk is. Maar hij kreeg al spoedig een inslag op f7 en 
kwam daarna van kwaad tot erger. Zekria Amani was het 
volgende slachtoffer. Met wit stond hij toch niet gemakkelijk 
en dat werd steeds moeilijker. De Wijchenaar vond een pen-
ning over de onderste lijn en dat kostte een stuk en weldra 
ook de partij. 4-0 achter. Toen scoorde Frans Veerman het 
eerste halfje. De partij bleef gelijk opgaan. Maar in het pion-
eindspel had uw reporter er een hard hoofd in. Frans had een 
achtergebleven pion tegen de tegenstander een vrijpion. Dat 
moet toch verloren zijn. Maar Frans bleef keurig overeind. 
Vervolgens kwamen zes, zeven andere Kasteelspelers bewij-
zen hoe dom hun clubgenoot had gespeeld. Maar ook toen 
bewees Frans zijn gelijk. Hendrik van Buren, ten slotte, 
stond ook niet gemakkelijk. Hij loste zijn problemen op met 
een pionoffer. Hierna had de tegenstander nog wel enige 
materiële voorsprong, maar dit bleek houdbaar omdat het een 
dubbelpion betrof en de tegenstander erg slecht in zijn tijd 
kwam te zitten. Een schamel resultaat: twee remises. 
    Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag: Albert Verhaaren (1760) – Zekria 
Amani (1747) 1-0; Joop v.d. Pol (1662) – Frits Wiggerts 
(1744) 1-0; Henk Rutten (1740) – Hendrik van Buren 
(1539) ½-½; Louwrens Buddenberg (1688) – Ko Kooman 
(1535) 1-0; Jos Steinmann (1680) – Frans Veerman (1427) 
½-½; Niels Radder (1635) – Remco Menger (1403) 1-0. 
Eindstand 5-1. 
 
ASV-11 blijft overeind in Zevenaar: Het elfde heeft zich 
vorige week dinsdag uitstekend hersteld van de grote neder-
laag tegen Doesborgh-2. Zevenaar-4 werd na een 3-0 achter-
stand keurig op een gelijkspel gehouden. Jan Zuidema had 
een moeilijke avond. Eerst leek hij al een stuk te verliezen. 
Dat bleef hem bespaard, maar met zijn koning in het midden 
was het niet erg veilig. Na pionverlies stapte Jan Zuidema 
met zijn koning de verkeerde kant op en werd pardoes mat-
gezet. Daarna ging André de Groot volkomen onverwacht 
onderuit. André de Groot won eerst een pion en toen een 
kwaliteit. De winst leek dus een kwestie van tijd. Toen de 
supporters even de andere kant opkeken was André ineens 
zijn kwaliteit weer kwijt en stond zijn paard ingesloten. Tot 
overmaat van ramp ging ook hij mat. Jan Diekema zoekt 
graag de verwikkelingen. Met rokades op verschillende vleu-
gels ontspon zich een mooi gevecht. Helaas was de tegen-
stander veel sneller met zijn aanval. Supporter Theo Jurrius 
smste me echter de geruststellende tekst “3-0 achter, maar 
Liedewij, Xadya en Rob staan gewonnen”. Blij keek ik uit 
naar het volgende bericht en dat was een laat, maar gerust-
stellend telefoontje. Rob Rietbergen debuteerde in ASV-11 
met de volle winst. Gelukkig was Rob bereid de die ochtend 
opa geworden Bob Sanders te elfder ure te vervangen. Onze 
dank is enorm, want niets is zo vervelend als met vijf man op 
pad gaan. Na pionwinst volgde een eindspel met alleen zware 
stukken. Daarin won Rob Rietbergen pion na pion. Xadya 
van Bruxvoort bracht ASV-11 nog dichterbij. Toen de tegen-
stander vroeg in de partij een combinatie naar pionwinst 
miste, kwam onze youngster langzaam maar zeker beter te 
staan. Na kwaliteitswinst gaf de kersverse Arnhemse school-
schaakkampioene de winst niet meer uit handen. Kopvrouw 
Liedewij van Eijk lijkt wel een professional. Ze speelde 
donderdag in ASV-9, vrijdag in ASV-10 en dinsdag in haar 
eigen team. Tegen Zevenaar-4 kreeg ze na een enerverende 
openingsfase een stuk cadeau. In de koningsaanval besliste 
Liedewij het treffen, waarmee ASV-11 een keurig gelijkspel 
haalde tegen een hoger geplaatst team. Dank aan de suppor-
ters Theo en Peter voor hun steun. ASV-11 is zo onderhand 
het best bezochte team, immers in Rheden waren er zelfs vier 
supporters mee.    Erik Wille  
Pieter van der Poel (1561) – Liedewij van Eijk (1026) 0-1; 
Daan Wijnholts (1301) – Jan Zuidema (1511) 1-0; Lambert 
Janssen Steenberg (1402) – Rob Rietbergen (1635) 0-1; 
Wiellie Evers (1398) – Jan Diekema (-) 1-0; Tonie Claessen 
(1228) – André de Groot ((1425) 1-0; Nico Döll (1213) – 
Xadya van Bruxvoort (--) 0-1. Eindstand 3-3. 
 
Uitslagen interne competitie 17e ronde (21 januari 2010): 
Boele–Jurrius ½-½; Woestenburg–Fassaert 1-0; van 
Amerongen–Huberts ½-½; Boom–Gerhardus 1-0; van Belle 
–Aarntzen 1-0; Ariëns–Veerman 0-1; van der Krogt–
Kooman ½-½; Menger–de Kok 1-0; van Eijk–Hamers 1-0; 
de Munnik–B. Sanders 1-0; Meijer–Dundar 1-0; van Vlerken 
-J. Sanders 1-0; Kelderman–Reijmer ½-½; Viets–Stibbe 1-0; 
van Bruxvoort–Hartogh Heijs 0-1; Visser–Peters 0-1. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: v. Waardenburg–Dijkstra 1-0. 


