
 

 

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 Activiteitencentrum 
Schreuder, Vlamoven 22-24, tel. 026-3696970 
Tel. aanmelden: M. Weijsenfeld 06-12618253 

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

49e jaargang no. 44      donderdag 30 december 2010 
Oploswedstrijd: Nog maar eens iets uit een toernooi in Bizo-
vac. Dit maal uit 2005 uit de partij Jovanovic – Jurkovic. Wit 

speelt en wint. Op-
lossing: 1 e6, Txe6 
2. Txe6, fxe6 3. Pe5 
en de dame is gevan-
gen. Datzelfde ge-
beurt als zwart an-
ders speelt. 1…f6 2. 
e7 Tb8 3. Pe5 Dg5 
4. Lh7+ Kh8 5. Pf7 
eindigt zelfs met 
mat.  
 
Prettige jaarwisse-
ling: Zo, beste men-
sen, het zit er weer 
op. Ook 2010 ligt 
alweer bijna achter 

ons. Met het Fischer Random Chess sluiten we op deze laats-
te donderdag van 2010 onze reeks clubavonden voor dit jaar 
af. Nico Schoenmakers zal vanavond vast en zeker weer voor 
wat aardige beginstellingen zorgen!! Dit levert zonder meer 
veel schaakplezier op. Het bestuur van ASV wenst u een hele 
fijne jaarwisseling!! 
 
Daglichtschaak: Meteen in het nieuwe jaar kunt u alweer 
schaken. A.s. dinsdag 4 januari wordt de 4e schaakmiddag 
gehouden van het Daglichtschaak. Gespeeld wordt in de zaal 
van het NIVON aan de Molenbeekstraat 26A. De zaal is 
open om 13.30 uur, om 14.00 uur gaan de partijen van start 
en bij Jan Vermeer krijgt u alle informatie. Ik hoop dat Jan 
ook in het nieuwe jaar veel mensen mag verwelkomen voor 
een gezellige schaakmiddag. Het verslag van de vorige keer 
was door de vele teamverslagen nog niet aan bod gekomen. 
Maar dat maak ik hieronder meteen goed dan weet u hoe het 
er voor staat als u dinsdagmiddag naar het Daglichtschaak 
toe gaat. Doen dus!! 
 
Daglichtschakers zijn echte doorzetters: Ondanks kou en 
gladheid kwamen er nog 10 schakers op het Daglichtschaak. 
Ko Kooman vrolijkte de zaak op met ieder een stuk banket-
letter bij de koffie. Piet Noordhuis en Hans Derendorp, be-
kenden van vorig jaar vonden weer de weg naar het Dag-
lichtschaak. Gezegd moet worden dat Frits Wiggerts en Hans 
Donker, de nummers 1 en 2 verstek lieten gaan, terwijl Rob 
Cornips de laatste ronde aan zich voorbij liet gaan. Jan Ver-
meer maakte daar gebruik van door zijn 3 partijen te winnen. 
Walter Manschot behaalde tegen Rob Cornips een verdien-
stelijke remise met eeuwig schaak. Om te winnen moest 
Walter risico nemen en dat nam hij niet. Tegen Jan Vermeer 
liet Walter zich verschalken door de dame te verspelen. Maar 
hij kreeg toch genoeg materiaal daarvoor terug om de strijd 
voort te zetten. Uiteindelijk moest hij het onderspit delven. 
Dick Hajee kwam deze middag niet verder dan 2 magere 
remises. Piet Noordhuis speelde ook 2 rondes en won beide 
partijen. Hans Derendorp, die bij De Toren speelt, behaalde 
1½ punt. Vooral de laatste ronde kreeg hij met zijn remise 
tegen Rob Lubbers te veel. In de B-groep behaalde Ko 
Kooman ondanks zijn vriendelijke geste slechts een half 
punt. “Ondank is ’s werelds loon”. Maar hij bleef daarmee 
nog net voor Horst Eder. Deze vormt voor Ko Kooman een 
regelrechte bedreiging. Gerrit Janssen bleef deze middag 
helaas zonder punten. Maar spannend en gezellig tegelijk 
blijft het bij het Daglichtschaak.                     Jan Vermeer 
 

Herman Grooten: De Stichting Bedrijfsschaak Arnhem orga-
niseert op vrijdagavond 7 januari 2011 in ons clubgebouw 
Activiteitencentrum Schreuder een onderhoudende schaak-
avond met de in Nederland bekende schaaktrainer IM Her-
man Grooten. Het wordt een soort workshop met grappige 
stellingen, anekdotes en ook nog wat zelfwerkzaamheid. Het 
is voor elk wat wils. De avond wordt zo ingericht dat de 
minder sterke schakers het goed kunnen volgen maar dat ook 
voor de sterkere schakers deze avond voldoende interessant 
is. Ook aan ASV-ers wordt de gelegenheid geboden deze 
avond bij te wonen. Meldt u zich tijdig aan bij uw secretaris 
via r.wille@planet.nl. Om dit mogelijk te maken wordt een 
eigen bijdrage gevraagd van € 5,00. Deze training begint om 
19.45 uur en zal ongeveer 2 uur duren. Halverwege is er een 
korte pauze. Laat deze kans niet voorbij gaan!! 
 
Externe competitie: In deze laatste EP van dit jaar treft u ook 
de laatste paar teamverslagen uit de afgelopen competitie- en 
bekerronde aan. Volgende week volgen dan weer de uitsla-
gen en standen en dan bereidden we ons weer voor op de 
nieuwe competitieronde. 
 
Onnodig verlies ASV-6 tegen Bennekom-2: Na de vooruit-
gespeelde en verloren partij van Jacques Boonstra begon 
ASV-6 overdonderend op de resterende 7 borden. Bij Hedser 
Dijkstra kwamen al snel toeschouwers kijken. Hij had een 
prachtige aanvallende stelling met penningen van paard en 
toren en een opgesloten witte loper op h1. Iedere zet was 
raak en hij eindigde met een winnende paardzet. Prachtige 
partij!! Hiermee was de stand gelijkgetrokken. Even later 
kwam Robert Naasz na een gelijkopgaande partij remise 
overeen op bord 1. Theo van Amerongen had inmiddels een 
mooie aanvalsstelling die een kwaliteit opleverde. Na ruil 
van de dames plus pionwinst konden de resterende stukken 
in de doos. De toeschouwers omzoomden inmiddels het bord 
van Liedewij van Eijk. Zij was bezig met de uitvoering van 
een, volgens sommigen, acht zetten diepe combinatie, die 
een volle toren en de partijwinst opleverde. Een ronduit 
schitterende partij. Het was daarmee 3½-1½ voor ons gewor-
den. In de resterende partijen van Jan Groen, Marco Braam 
en Umit Duman was het evenwicht nog niet verbroken, zodat 
we op een kleine overwinning afstevenden. Marco Braam 
kreeg inderdaad een gewonnen stelling in handen. Als hij nu 
Dc4+ zou spelen dan was het mat of damewinst en uit. Maar 
hij zag dit pas na de partij. Hij kwam slechter te staan en 
werd er in tijdnood afgeschoven. Bij Jan Groen bleef het lang 
gelijk. Wellicht ruilde hij te snel af en kwam in een moeilijk 
eindspel met voor beiden nog 2 stukken en een handvol pi-
onnen. Ook hier ging de winst tenslotte naar Bennekom. En 
toen was er nog Umit Duman. Hij had aanvankelijk een aan-
vallende stelling en daarbij een pion geofferd, die hij voor-
alsnog niet terug zag. In de laatste fase van de partij verde-
digde hij zich echter bekwaam en zag kans een toren in te 
sluiten, waardoor hij een kwaliteit won. Zouden we dan toch 
gaan winnen. Nog 5 minuten op de klok. Umit versterkte zijn 
stelling, maar verloor er bijna 3 minuten bedenktijd mee. In 
de resterende 2 minuten ging alles mis. Eerst gaf hij pardoes 
een loper weg en even later liet hij zijn dame instaan. Benne-
kom 2 juichte, het was onverwacht nog 4½-3½ voor hen 
geworden.   Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 – Bennekom-2: Robert Naasz 
(1727) – Mark van Lelieveld (1913) ½-½; Jacques Boonstra 
(1743) – Noël Bovens (1927) 0-1; Hedser Dijkstra (1729) – 
Gary Dinsbach (1830) 1-0; Theo van Amerongen (1751) – 
Cor Struijk (1596) 1-0; Jan Groen (1742) – Martijn Son-
nenberg (1787) 0-1; Marco Braam (1682) – Chris van Oos-



terwijk (1813) 0-1; Liedewij van Eijk (1309) – Teun Alting 
(1696) 1-0; Umit Duman (-) – René Bakker (1580) 0-1. 
Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-10 blijft ook tegen De Cirkel-4 overeind: ASV-10 is dit 
seizoen een mengeling van jong en oud. Ook in de derde 
wedstrijd konden we weer met drie jonge talenten spelen. En 
na een gelijkspel en een winstpartij was er ook tegen De 
Cirkel 4 weer een puntendeling. De jeugd opende de score 
tegen de Edenaren. Jan Pieter Lourens liet ook nu zien steeds 
sterker te worden. Jan Pieter pakte met loper en dame de 
lange diagonaal en toen was het een kwestie van tijd eer de 
tegenstander een keer een dreiging zou missen. En dat ge-
beurde al vrij snel, waarna mat volgde. Bij Pieter Verhoef 
ging het mis. De tienjarige ASV-er koos de aanval, maar 
kwam er niet door. Om dameruil uit de weg te kunnen gaan, 
leverde Pieter een pion in. In het eindspel ging er een tweede 
verloren en de vrijpionnen beslisten in Ede’s voordeel. Hugo 
van Essen hielp ASV-10 weer aan de leiding. Na stukwinst 
zette Hugo zijn stukken actief neer en al snel kwam de slot-
aanval die met damewinst beslist werd. Een belangrijk punt 
had vervolgens kunnen  komen van André de Groot. De 
captain miste echter stukwinst en werd daarna weggedrukt. 
Kwaliteitsverlies was teveel van het goede. Jos Aarntzen 
sloot zijn tegenstander weer op. Stukwinst was voldoende 
voor de zege. Jelle Noordhuis was in de loop van zijn partij 
wat materiaal achterop geraakt, maar hij vond nog een ge-
vaarlijke aanval. Rond middernacht loste de tegenstander alle 
problemen echter op. 3-3 en een plaats in de subtop is de 
beloning.    Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-10 – De Cirkel-4: André de 
Groot (1363) – Cees Hoek (1578) 0-1; Jos Aarntzen (-) – 
Louis van de Vos (1413) 1-0; Jelle Noordhuis (1173) – 
Joop de Feyter (1367) 0-1; Hugo van Essen (-) – Jan Blok-
poel (1191) 1-0 ; Jan Pieter Lourens (-) – Roel Bor (1300) 
1-0; Pieter Verhoef (-)– Bob Faasse (-) 0-1. Eindstand 3-3. 
 
Keurig gelijkspel ASV-13: Met 3-0 voorkomen en het dan 
toch nog 3-3 zien worden. Dat overkwam ASV-13 in de 
wedstrijd tegen De Toren-10. Het was een uitslag die uw 
redacteur op een gegeven moment al een beetje bevroedde 
maar je hoopt dan altijd dat het in een stelling toch nog er-
gens goed valt. Het zat er dichtbij maar het was net niet ge-
noeg. Rob van Maanen zette ASV op voorsprong. Zijn te-
genstander reageerde al meteen verkeerd na een foutief stuk-
offer van Rob en verloor niet veel later door een aftrek-
schaakje zelfs zijn dame. Bob Sanders was de volgende. Hij 
kreeg vanuit de opening initiatief en beter stukkenspel. Met 
beide torens op de e-lijn had hij al goed spel maar toen deze 
torens op de 7e rij kwamen ging het hard. Zijn tegenstander 
hielp een handje en liet zich mat zetten. Jan Zuidema maakte 
er 3-0 van. Hij kreeg met actief spel druk op de witte stelling. 
De vijandelijke koning bleef in het centrum daar deze niet 
kon rokeren. Jan profiteerde hier optimaal van en zijn tegen-
stander moest om niet mat te gaan een stuk geven. Dit wacht-
te hij verder niet meer af. Met deze 3-0 voorsprong was het 
wachten dus nog op een halfje. Zou Philip Stibbe daarvoor 
zorgen? Hij zette een koningsaanval op vanuit opening met 
rokade op verschillende vleugels. De stelling was gesloten en 
ingewikkeld. Philip ging in de fout bij een afwikkeling en 
verloor een stuk. Later raakte ook nog een toren in de pen-
ning maar toen was het al gedaan. Het ging lang goed maar 
in een op zich lang goed gespeelde partij kwamen in het 
middenspel toch een paar fouten. Pim Rijmer dan. Zorgde hij 
voor de 3½ punt? Hij verloor al in de opening een pion en 
kwam zwaar onder druk op de koningsvleugel met dame, 
paard en loper. Pim hield de rijen keurig gesloten maar zijn 
stukken stonden nogal gebonden en passief. Even leek hij los 
te komen maar er verdween toch een tweede pion van het 
bord. Even later werd dit gevolgd door kwaliteitsverlies 
waarna hij meteen opgaf. Dan moest het dus Jan Diekema 
worden waarop alle hoop was gevestigd. Ook hij speelde 
goed. Hij verloor ook ergens in de beginfase een pion maar 
zijn tegenstander had een dubbelpion. Lang leek remise mo-
gelijk maar zijn tegenstander vocht voor de winst. Na een 
afwikkeling bleef uiteindelijk heel moeilijk paardeindspel 
over met 4 tegen 3 pionnen op de koningsvleugel. De remi-
sekans was heel groot maar een klein foutje kan dan tot ver-
lies leiden. Dat gebeurde dan ook. Een tweede pion ging 
verloren en alle zwarte pionnen verdwenen. Jan zag geen 

kans meer om zijn paard voor de 2 overgebleven witte pion-
nen te offeren want een witte pion liep door. De spanning zat 
er lang in maar ASV-13 moest in een gelijkspel berusten. 
Maar ook dat is zeker een goed resultaat. 
Gedetailleerde uitslag De Toren-10 – ASV-13: Marco Vas-
tenhout (1342) – Bob Sanders (1314) 0-1; Dick Split (--) – 
Jan Zuidema (1517) 0-1; Bettus aan ’t Goor (1453)-Rob 
van Maanen (--) 0-1; Jan Schoemaker (1413)-Pim Rijmer 
(--) 1-0; Khaled Saad Mohammed (1359)–Philip Stibbe (--) 
1-0; Hans Derendorp (1407) – Jan Diekema (1045) 1-0. 
Eindstand 3-3. 
 
ASV-3 wint in OSBO-cup: In de eerste ronde van de OSBO-
cup heeft ASV-3 met 3-1 gewonnen van De Toren-2. De 
tegenstander van Jochem Woestenburg speelde al in de ope-
ning slecht en planloos. Jochem deed gewoon gezonde zetten 
en kreeg zo al snel de overhand. Na 13 zetten waren de drei-
gingen voor zijn tegenstander al teveel en gaf hij op. Daan 
Holtackers kwam in de opening al vrij snel op onbekend 
terrein, waardoor zijn tegenstander initiatief kreeg. Door stug 
verdedigen bleef het nadeel binnen de perken. De zwartspe-
ler geloofde het na de twintigste zet wel en liet een onnauw-
keurige zet (waarmee zijn initiatief verdween) vergezeld 
gaan met een remiseaanbod. Remco Gerlich kwam met zwart 
prettig uit de opening. Daarna gebeurde er weinig. Remco 
probeerde geduldig een voordeeltje te krijgen maar zijn te-
genstander hield zich staande. Wel had hij daarvoor veel te 
veel tijd nodig, wat uiteindelijk ernstige tijdnood en stukver-
lies opleverde. Martijn Boele kwam na de opening met zwart 
al snel gelijk te staan. Hij vergat echter met meteen ....d5 
voordeel te halen, waardoor hij een fractie minder kwam te 
staan. In het middenspel kwam Martijn wat gedrukt te staan 
en moest hij verdedigen. Dit deed hij, totdat zijn tegenstander 
zijn hand overspeelde, een zetje miste en door geforceerde 
dameruil al zijn voordeel in kon leveren. Dit werd door de 
ASV-er makkelijk remise gehouden.  Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 – De Toren-2: Martijn Boele - 
Mathieu Roskam ½-½; Daan Holtackers – Thomas van 
Nispenrode ½-½; Remco Gerlich – Jan Willem van Willi-
gen 1-0; Jochem Woestenburg – Ben Mc Nab 1-0. Eind-
stand 3-1. 
 
Bekeravontuur ASV-5 al weer voorbij: ASV-5 piekte tot 
dusver in de competitie. In de beker was dat geenszins het 
geval. ASV 5 kon  ‘supporter’ Walter Manschot geen waar 
voor zijn geld geven. Velp was in de gezellig ‘Paperclip’ met 
2½-1½ te sterk. Barth Plomp probeerde van alles tegen Hans 
van Capelleveen, maar de opgetrokken verdedigingsmuur 
van de vader van ons jonge talent Floris bleek te stevig ge-
bouwd. Na zo’n 3½ uur spelen, werd de vrede dan ook gete-
kend. Nico Schoenmakers raakte al vroeg in de partij een 
centrumpion kwijt. Eric de Winter wist dit voordeel gesteund 
door zijn loperpaar uit te bouwen. Na promotie staakte Nico 
de strijd. Een gelijkspel leek toen nog haalbaar. Albert Marks 
stond tegen Erika Belle lange tijd iets makkelijker. Bij een 
afwikkeling naar een toreneindspel bleef Albert echter zitten 
met een hangpion. Erika tikte dat voordeeltje als in haar 
beste ASV-tijden bekwaam uit. Erik Wille had al een paar 
keer verzuimd groot voordeel te halen. Na een blunder kreeg 
Carel Huiskamp de kansen. Een schwindle bracht Erik een 
vrijpion en de kracht daarvan werd door zijn opponent on-
derschat. Na het promoveren, liep Erik keurig uit een reeks 
schaakjes en streek het punt op.   Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag Velp-1 – ASV-5: Carel Huiskamp 
(1897) – Erik Wille (1984) 0-1; Hans van Capelleveen 
(1783) – Barth Plomp (1935) ½-½; Erika Belle (1913) – 
Albert Marks (1811) 1-0; Eric de Winter (1796) – Nico 
Schoenmakers (1767) 1-0. Eindstand 2½-1½ 
 
Uitslagen interne competitie 15e ronde (23 december 2010): 
Hendriks – van Rijn 0-1; Schleipfenbauer – Jurrius 1-0; 
Hoogland – Homs ½-½; Knuiman – Boel 0-1; Weijsenfeld – 
Gerlich 1-0; Hogerhorst – Taal 0-1; Vermeer – Dijkstra 1-0; 
Kuiphof – Groen 1-0; Aarntzen – Manschot ½-½; de Munnik 
– van Eck 1-0; de Kok – U. Duman1-0; van Bruxvoort – 
Zuidema 1-0; B. Schleipfenbauer – Kooman 1-0; van Cap-
pelleveen – Visser 0-1; Verberk – van Vlerken 1-0; Esen – 
Peters 0-1; van de l’ Ísle – de Bos 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: R. Wille – Wilgenhof 0-1; 
Abrahamse – Verhoef 1-0. 


