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Oploswedstrijd: Al meerdere keren gaven wij standen uit 
Hongaarse kampioenschappen Er wordt dan ook altijd fris 
van de lever gespeeld. Hier is weer zo’n stand. Nu uit het 
kampioenschap van 1973: Bilek – Farago. Wit speelt en 

wint. Oplossing: 1. Lxe6, 
Txd1 2. Da8+ en zwart gaf 
het op. 
 
Rapidcompetitie: Volgende 
week donderdag is er geen 
interne competitie maar dan 
wordt de slotavond in de 
rapidcompetitie gespeeld. 
De laatste 4 ronden gaan de 
beslissing brengen wie dit 
seizoen rapidkampioen 
wordt. 
 
Wijziging clubavond: U 

heeft het ook al in het aprilnummer van ASV-nieuws kunnen 
lezen maar graag maken wij u er nogmaals op attent: De 
clubavond van donderdag 5 mei is na overleg met het 
Activiteitencentrum Schreuder verplaatst naar dinsdag 3 
mei. De vloeren in ons clubgebouw krijgen dan een grote 
onderhoudsbeurt. Dit betekent dat alle ruimtes leeg gehaald 
moeten worden en wij dan vanzelfsprekend niet terecht kun-
nen. We spelen dan de 29e ronde van de interne competitie.  
 
Snelschaken: A.s. zaterdag 23 april kunt u ook bij ASV te-
recht. Wij organiseren dan samen met de OSBO het indivi-
duele snelschaakkampioenschap van de OSBO. Heeft u zich 
nog niet aangemeld doe dit dan alsnog!! Gaat het u te snel 
kom dan kijken naar dit spectaculaire onderdeel. Er wordt 
om `10.30 uur begonnen met de voorronden. 
 
Bibliotheek: Met enkele schaakdemo’s heeft de schaak-
maand in de bibliotheek met ASV en De Toren een vervolg 
gekregen. Op 2 achtereenvolgende woensdagmiddagen op de 
jeugdafdeling, eerst op woensdag 13 april en de tweede gis-
termiddag kon de jeugd schaken of de beginselen van het 
schaakspel leren. Enkele jeugdspelers in de dop waren zo 
enthousiast dat ze niet meer mee naar huis wilden. Afgelopen 
zaterdag zaten beide verenigingen in de hal bij de ingang om 
daar iedereen die binnenkwam achter het schaakbord te krij-
gen. Of het nieuwe leden oplevert moeten we maar afwach-
ten. Feit was wel dat er enthousiast op het schaken werd 
gereageerd. A.s. dinsdag is er nog een extra schaakmiddag 
van het Daglichtschaak in de bibliotheek (2e verdieping). Het 
aanmelden is vanaf 13.30 uur zodat om 14.00 uur gestart kan 
worden. Wij hopen dat hier ook weer veel schakers op af 
komen.  
 
Externe competitie: Het vervolg van de OSBO-competitie 
heeft de ASV-teams geen succes gebracht. ASV-8 verspeelde 
de 1e plaats door een 2½-3½ nederlaag tegen Schaakstad 
Apeldoorn-6. ASV-6 dat al ruimschoots veilig was speelde 
een goede wedstrijd tegen Veenendaal-2 en verloor slechts 
met 3½-4½ waardoor de Veenendalers het kampioenschap 
voor de neus weggekaapt zag worden door Pallas-2 met een 
verschil van slechts 1½ bordpunt. Saillant detail is nog dat 
ASV-6 eerder dit seizoen een off-day had tegen Pallas-2 en 
toen met 7-1 verloor en dat zijn net die bordpunten die Veen-
endaal-2 nu tekort komt! ASV-5 deed vrijdag jl. wat het 
moest doen en won met 5½-2½ van ZSG-2. De concurrentie 
won echter eveneens zodat ASV-5 op een 3e plaats, dus net 
naast een mogelijke promotieplaats, eindigde. De slotronde 
van ASV-9 en ASV-12 was spannend. Maar ook hier pakte 
het verkeerd uit. ASV-9 had aan 3-3 genoeg voor een 2e 
plaats, dat mogelijk recht geeft op promotie, maar verloor 
met 2½-3½ van Schaakstad Apeldoorn-7 die daarmee de 2e 
plaats voor zich opeiste. ASV-12 nam halverwege brutaal-
weg een 2½-½ voorsprong tegen koploper Schaakmaat-4j 

maar verloor uiteindelijk in de slotfase met 2½-3½. In deze 
EP het vervolg met een nieuwe serie teamverslagen. 
 
Nipt verlies ASV-6: De wedstrijd begon al met moeilijkhe-
den. Jan Groen, invaller voor Robert Naasz, had die dag half 
Nederland met zijn auto afgelegd en was enigszins verlaat. 
Maar we waren nog op tijd. Alleen Hedser Dijkstra ontbrak. 
Bij navraag bleek hij de wedstrijd te zijn vergeten. En hij had 
geen auto. Toch regelde hij dat hij 8.15 uur achter het bord 
zat! Invaller Jan Vermeer, die de teamleidersrol overnam van 
Theo van Amerongen die met vakantie was, was als eerste 
klaar. In een Hollandse opening, die hem in het geheel niet 
ligt, nam hij (alweer) een vergiftigde pion. Dat betekende 
stukverlies tegen twee pionnen. Hedser Dijkstra had ook al 
een ellendige avond. Zijn stelling was al snel na de opening 
een ruïne. Rokeren was niet goed mogelijk. Kwaliteitsverlies 
en tijdgebrek maakte een einde aan zijn lijden. De andere 
invaller, Jan Groen, raakte een kwaliteit achter en zou het 
onderspit gaan delven, ware het niet dat de Veenendaler 
pardoes een toren cadeau gaf. Nu was het remise met twee 
lopers tegen een loper. Liedewij van Eijk kwam 2 pionnen 
achter, maar veroverde er één terug. Zij verbeterde haar stel-
ling zo, dat remise het eindresultaat werd. Dat was ook het 
geval bij Marco Braam. Met ieder 2 lichte stukken en een 
batterij pionnen werd tot remise besloten. Bij analyse bleek 
dat Marco winstkansen zou hebben. De partij van Umit Du-
man werd ook remise gegeven. Misschien iets te vroeg want 
Umit beschikte over 2 verbonden vrijpionnen. Jacques Boon-
stra speelde een prettige partij. Met wit stond hij vanaf het 
begin aangenaam. Langzaam bouwde hij een koningsaanval 
op. Die sloeg weliswaar niet door, maar Jacques hield daar 
toch een pionnetje aan over. Uiteindelijk promoveerde die 
pion (3-4). Hans Rigter stond met zwart licht actief in de 
Franse opening. In het eindspel kon Hans remise maken door 
eeuwig schaak. Maar hij wilde meer en dat was ook terecht. 
Helaas sloeg Hans een stuk op de verkeerde manier terug en 
zijn dame was daarmee even gedeactiveerd. Het initiatief 
kwam toen bij de Veenendaler te liggen. Deze won een toren, 
maar had nog maar enkele seconden op zijn klok. Hans joeg 
hem door zijn klok en met de kale koning van Hans was het 
dus remise. Het team in zijn geheel heeft deze wedstrijd toch 
aardig gepresteerd.    Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag ASV-6-Veenendaal-2: Hans Rigter 
(1794)-Benno van der Veen (1948) ½-½; Jan Vermeer 
(1701)-Leo Hovestadt (2083) 0-1; Marco Braam (1682)-
Audry Burer (1852) ½-½; Jacques Boonstra (1743)-Johan 
van den Brink (1819) 1-0; Hedser Dijkstra (1729)-Dennis 
Flohr (1743) 0-1; Jan Groen (1742) - Arjen Loonstra (--) 
½-½; Liedewij van Eijk (1309)-Jan van Ham (1739) ½-½; 
Umit Duman (--)-Gerard Bulthuis (1636) ½-½. Eindstand 
3½-4½. 
 
ASV-7 blijft in 2e klasse: ASV-7 moest gelijkspelen om niet 
de kans te lopen te degraderen. Het werd een makkelijke 
overwinning tegen PION 3. Dat team is nu het haasje en 
degradeert. Tom Bentveltzen speelde een rustige opening. In 
het middenspel verloor hij door onoplettendheid een pion. 
Rustig naar de slachtbank leek hem geen goede optie dus 
begon hij een soort desperate koningsaanval. Zijn tegenstan-
der maakte een foutje en vervolgens dreigde mat in 4 en gaf 
zijn tegenstander twee zetten later op. Frits Wiggerts speelde 
de opening niet goed maar gaandeweg wist hij zich te her-
stellen. Hij won in de ineengeschoven stelling een pion wat 
het begin van de overwinning was. Henk Kuiphof speelde 
een boeiende partij. In een Franse opening peuzelde hij 2 
centrumpionnen op. Maar het werd toch geen gemakkelijke 
avond voor Henk. Meerdere malen heeft hij verloren gestaan. 
Blijkbaar was het vinden van de goede winstweg moeilijk 
want de tegenstander verbruikte veel tijd. Toen hij nog 3 
minuten op zijn klok had bood Henk tactisch remise aan. Dat 
werd geaccepteerd en dat was maar goed ook, want de analy-
se leerde dat Henk gewoon verloren stond. Henk werd met 
deze remise het trekpaard van het team en zal als beloning 



De Pen krijgen (2½-½). Dick Hajee kwam  goed uit de ope-
ning en bood remise aan. Dit werd geweigerd. Dick kwam 
daarna beter te staan, maar verloor ergens een pion. Maar wat 
de Groesbeker ook probeerde het bleef toch remise. Tijs van 
Dijk moest van zijn teamleider met wit spelen. Tot één se-
conde voor de aanvang van de wedstrijd heeft Tijs gepro-
beerd zijn teamleider te vermurwen hem zwart te geven. 
Maar helaas voor Tijs het bleef wit. In het vorige verslag 
stond dat Tijs achteruit schaakte. Welnu, Tijs stormde in 
deze partij vol naar voren. En met succes. Hij beheerste het 
volledige bord. Maar zijn tegenstander sloot met succes de 
stelling en in het eindspel verloor Tijs de kleine kwaliteit en 
helaas ook de partij. Volgend seizoen mag Tijs alle partijen 
met wit spelen. Jan Vermeer kreeg direct na de opening aan-
genaam spel. Hij zette zijn tegenstander vast en had een 
vrijpion. Doch één zet was Jan ontgaan en alle voordeel was 
daarna bijna verdwenen. Slechts de gierende tijdnood zorgde 
ervoor dat de speler van PION in remisestand door zijn tijd 
ging. Invaller Hendrik van Buren (voor Theo Koeweiden) 
kwam ook met voordeel uit de opening. In een ingewikkelde 
stand won Hendrik een pion. Door de ongelijke lopers kon de 
partij niets anders dan in remise eindigen ook al bleef de 
Groesbeker lang doorspelen want remise betekende voor hen 
degradatie. Jan Groen speelde een correct gespeelde (Hol-
landse) partij met wit. Hij kwam zeer behoorlijk uit de ope-
ning met een drukstelling. Zwart had uiteindelijk een bijna 
niet speelbaar paard op a8 en een loper op e6 voor de nog 
niet gespeelde pion op e7. Door verwikkelingen aan het eind 
waarbij Jan min of meer de kwaliteit (Tf1) gaf en het initia-
tief kon behouden door een stukoffer op d5, waarbij de drei-
ging Lg2 x d5 met schaak en het slaan van een toren op b7 de 
kwaliteit weer kon terugwinnen. Door de tijdnoodfase en de 
inmiddels bekende stand van 4½-2½ berustte hij (maar) in 
remise wat tot een goed teamresultaat leidde en ons definitief 
uit de gevarenzone hield.   Jan Vermeer  
Gedetailleerde uitslag PION-3 – ASV-7: Alexander Bouw-
man (1666) - Jan Vermeer (1701) 0-1; Henk Fleuren 
(1764) - Dick Hajee (1761) ½-½; Henk Arts jr. (1731) - Jan 
Groen (1742) ½-½; Wilbert Reijnen (1751) - Henk Kuiphof 
(1589) ½-½; Dirk Arts (1623) - Tijs van Dijk 1718 1-0; 
Jaques de Jong (1712) - Frits Wiggerts (1738) 0-1; Paul 
Nillessen (1587) - Henk van Buren (1545) ½-½; Jan van 
Kessel (1555) – Tom Bentveltzen (1648) 0-1. Eindstand 3-5. 
 
ASV-8 mist promotie in slotronde: ASV-8 heeft het niet 
gered. Het werd een 2½-3½ nederlaag. Het zag er vroeg in de 
avond wat vrolijker uit. Ahmad Rahimi wist de dame van de 
tegenstander in een penning te lokken en pakte al heel snel 
een punt. Hij kreeg de door UVS uitgeloofde prijs voor de 
snelste overwinning. En daarmee leek het familiearsenaal 
nog niet uitgeput. Vader Rahimi won al snel een pion en 
spoedig daarna nog een. Maar in veel betere stand gaf hij 
pardoes een toren weg zonder enige compensatie. Hendrik 
van Buren kwam matig uit de opening, maar wist de verhou-
dingen stapje voor stapje weer in evenwicht te brengen. De 
aangeboden remise werd door de tegenstander aangenomen. 
Later bleek de man van Schaakstad toch nog steeds de iets 
betere kansen te hebben. Invaller Bert Sigmond had eerst 
goed gestaan, maar zijn stelling was verslechterd. Hij had 
een loper die tot pion was gedegradeerd en ook een paard 
was weinig actief. Uiteraard nam hij de aangeboden remise 
aan. Bij de stand 2-2 was onze nederlaag al duidelijk gezien 
de stand op de laatste twee borden. Zekria Amani speelt 
zoals gebruikelijk met de nodige agressie. Dit keer liet hij 
zich volledig naar de achterlijn drukken. Dat moest wel fout 
gaan en dat ging het dan ook. Ook aan het laatste bord ston-
den we verloren. Peter van Deursen had een rekenfout ge-
maakt. Een geweldig ogende penning bleek niets waard. Hij 
verloor de kwaliteit en een pion. Toch leek hij nog even voor 
een wonder te gaan zorgen. De Apeldoorner zette zijn toren 
in een paardvork en kreeg er geen enkele compensatie voor. 
Zo kwam Peter zelfs een paard voor. De tegenstander schrok 
zich een ongeluk maar toen hij alle zinnen weer bijeen had 
werd duidelijk dat de stand ook met een paard voor hooguit 
remise was. Een gelukje voor de Apeldoorners en pech voor 
ons. Als hij dat halfje meer had kunnen binnenhalen (3-3) 
zouden wij gepromoveerd zijn. Nu werd het een vierde 
plaats. Dit lijkt erop te wijzen, dat het een erg spannende 
avond was. Dat was niet zo. Onze nederlaag stond al vrij snel 
vast. Alleen kregen we op het slot nog een meevaller van 
jewelste en die kon je niet zien aankomen. Hendrik v. Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-8–Schaakstad Apeldoorn-6: 
Hendrik van Buren (1545)-Gerard Heimerikx (1593) ½-½; 
Ahmad Rahimi jr-Jan Walpot (--) 1-0; Zekria Amani 
(1668)-René Schaafsma (1538) 0-1; Bert Sigmond (1555)-
Adriaan den Hertog (1542) ½-½; Jalaludin Rahimi sr. (--) 
– Wim Willemsen (1481) 0-1; Peter van Deursen (--) –
Scholten (1504) ½-½. Eindstand 2½-3½ 
 

ASV-11 biedt goed verweer: In de slotronde boden onze 
senioren taaie tegenstand tegen De Sleutelzet. Voor dat team 
stond er het nodige op het spel. Want bij winst zou promotie 
naar de 3e klasse worden bereikt. Bij Hein van Vlerken ging 
het al snel fout. Hij zette zomaar zijn dame in en dat buiten-
kansje liet zijn tegenstander natuurlijk niet lopen. Bob Har-
togh Heijs was de volgende. Hij verzwakte zijn centrum en 
verspeelde daarmee een pion. In een poging deze terug te 
winnen bleek deze pion niet genomen te kunnen worden. De 
koningsstelling kwam open te liggen maar ook zijn paard op 
de a-lijn had plots geen velden meer en ging verloren. Met 
een stuk minder streed Bob een verloren strijd. Toen er ook 
nog een tweede stuk verloren ging gaf hij op. Wim Peters 
bracht ASV-11 weer terug. Hij offerde in de opening een 
stuk tegen 2 pionnen. Dit leek te weinig toen hij beide pion-
nen verloor. Maar een schaakje leverde torenwinst op en 
daarmee ook partijwinst. Even leek Andries van Foreest de 
stand naar 2-2 te brengen. Hij koos de aanval en voor een 
stuk kreeg hij 3 pionnen en met de vijandelijke koning nog in 
het centrum kreeg hij kansen. Zijn tegenstander ontsnapte 
toen hij Andries plots via de h-lijn mat kon zetten. Met de 
hierdoor bereikte 3-2 stand eindigden de andere 2 partijen in 
remise hetgeen het kampioenschap voor De Sleutelzet bete-
kende. Jan Sanders boekte een goede remise in 22 zetten 
waarbij de echte strijd nog moest beginnen. Henk Kelderman 
had meer verdiend want in het eindspel met een kwaliteit 
meer, die hij in het middenpoel had buitgemaakt, waren er 
zeker mogelijkheden omdat hij in de slotstelling een pion 
kon winnen. 
Gedetailleerde uitslag De Sleutelzet - ASV-11: Pieter van 
der Zwan (1706) - Bob Hartogh Heijs (1378) 1-0; Jan Hal-
lers (1621)-Jan Sanders (1368) ½-½; Bert Nobel (1614)– 
Hein van Vlerken (1291) 1-0; Henk van der Woude (1420)– 
Henk Kelderman(1259) ½-½; Theo Kloppenburg (1317) - 
Andries van Foreest (1251) 1-0; Pascal van den Born (--) – 
Wim Peters 0-1 (912). Eindstand 4-2. 
 
ASV-13 verliest slotronde: Ook in de laatste ronde tegen het 
onderaan geklasseerde Voorst-5 heeft ASV-13 niet kunnen 
winnen. Al snel ging het verkeerd. Jan Zuidema kwam niet 
goed uit de opening en kreeg op de 13e(!) zet een stikmat om 
de oren. Jelmer Visser volgde daarna. Hij zag zijn lange 
rokade al in de opening opengebroken worden na ruil op c3. 
Niet veel later verloor hij een kwaliteit. Toen de zwarte dame 
op c3 kon slaan kon mat op b2 niet meer worden voorkomen. 
De anderen lieten zich hierdoor echter niet uit het veld slaan. 
Kees van Keulen werd na zijn succesvolle debuut voor ASV 
opnieuw opgeroepen en hij won wederom. Na een schijnof-
fer in de opening won hij een pion. Niet veel later leverde 
een paardvork een dame op tegen een stuk. De materiële 
voorsprong werd allengs groter. Dat was dan ook voldoende 
reden voor zijn tegenstandster om op te geven. Arif Dundar 
speelde een goede partij aan bord 1. Nadat hij onnodig een 
pion verloor raakte hij er later nog eentje kwijt op c2 die niet 
meer te verdedigen was. Maar Arif zocht naar kansen en 
kreeg die via beide torens op de 7e rij en kon daar al zether-
haling forceren. Hij zocht echter naar meer. Dit zat er niet in 
en even later kon zijn opponent ook via zetherhaling remise 
bereiken. Een keurig resultaat. Daar bleef het echter bij voor 
ASV-13. Bob Sanders kreeg een koningsaanval te verwerken 
waarbij hij een pion verloor. Zijn tegenstander bezette bo-
vendien de f-lijn en Bob kon daar weinig tegenover stellen. 
Na kwaliteitsverlies en verdere afruil bleef een verloren 
eindspel over. Ook het verlies van Jan Diekema was niet 
nodig. Na een goed gespeelde partij raakte hij in het eindspel 
het spoor bijster waarna promotie van een pion niet meer 
voorkomen kon worden. Daarmee ging de wedstrijd met 4½-
1½ verloren en bleef winst uit. Het enthousiasme van de 
spelers in dit eerste seizoen van het bestaan van ASV-13 is 
echter groot en dat geeft ook veel voldoening. De resultaten 
komen dan vanzelf. 
Gedetailleerde uitslag Voorst-5-ASV-13: Remco Kempink 
(1338)-Arif Dundar (--) ½-½; Maarten Jansen (1450)-Jan 
Zuidema (1517) 1-0; Els Jansen-den Besten (1303)-Jan 
Diekema (1045) 1-0; Jo Jansen (1238)-Bob Sanders (1314) 
1-0; Wilma Dolman (1178)-Jelmer Visser (--) 1-0; Hannie 
Kempink(1182)-Kees van Keulen (--) 0-1. 
Eindstand 4½-1½. 
 
Uitslagen interne competitie 27e ronde (14 april 2011):  
Maassen van den Brink – Weijsenfeld ½-½; P. Schoenma-
kers – Woestenburg 0-1; R. Wille – Abrahamse 1-0; Hoger-
horst – van Belle 1-0; Fassaert – Dijkstra 1-0; Marks – Hajee 
1-0; Braam – Groen 0-1; Vermeer – van Buren ½-½; Au – 
Wiggerts 0-1; Kooman – Veerman 0-1; van Eck – Zuidema 
1-0; B. Sanders – Eder 0-1; Rijmer – Derendorp 0-1; B. 
Schleipfenbauer – J. Sanders 1-0; van Foreest – van Vlerken 
1-0; Kees van Keulen – Peters 1-0; Stibbe - Viets 0-1; Die-
kema – Visser 1-0; Koen van Keulen – de Goey 1-0;  


