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50e jaargang no. 35      donderdag 20 oktober 2011 
Oploswedstrijd: In 1937 was er een match om het wereld-

kampioenschap vrouwen 
tussen Sonja Graf en Vera 
Menchik. Beiden waren 
veel sterker dan de nummer 
drie. Menchik won de 
match, maar de 14e partij 
werd prachtig door Graf 
met wit gewonnen. Na de 
tekstzet gaf Menchik op, 
maar jullie moeten ook nog 
in een variant aangeven 
waarom. Oplossing: 1.Td7, 
Dxd7 2. Dxh5, gxh5 3. Lh7 
mat. De vraag zou bij u 
kunnen rijzen, waarom 

werd dan niet meteen 1. Dxh5 gespeeld? Wel, dan volgt: 
1…Dxh2+ 2. Dxh2, Pxh2 3. Kxh2, Lxg5. 
 
Aardbeving: Naar aanleiding van de bijdrage in vorige En 
Passant getiteld: Zo kan het ook (m.b.t. het aardbevingsinci-
dent tijdens mijn partij met Theo van Amerongen) geef ik 
graag een aanvulling op de bewuste gebeurtenissen. Toen ik 
mij er van bewust werd - de week na de partij - dat Theo ten 
onrechte het niet door hem bedoelde stuk had aangeraakt - 
heb ik hem onmiddellijk aangeboden de partij als niet ge-
speeld te beschouwen en hem over te spelen. Dat wilde hij 
niet waarna de uitslag bleef zoals die was. Albert Marks 
 
Rapidcompetitie: Na 8 ronden voor de interne competitie 
laten we dit volgende week donderdag 27 oktober een keertje 
rusten. Dan beginnen we namelijk met de eerste in een serie 
van 5 rapidavonden met steeds 4 partijen per avond. Natuur-
lijk mag u er ook minder spelen. We hopen natuurlijk ook bij 
de rapidcompetitie op veel belangstelling!! 
 
Externe competitie: Na de 2 eerste wedstrijden uit de eerste 
externe ronde dat verlies opleverde voor ASV-7 maar winst 
voor ASV-13 ging het vorige week donderdag verder met de 
teamwedstrijden. En dat verliep bepaald niet succesvol. ASV-
5 verloor uit bij Veenendaal-2 met 4½-3½. Een op zich wel 
terechte nederlaag die wel een beetje ongelukkig tot stand 
kwam. Ook de 2 thuiswedstrijden gingen vorige week verlo-
ren en bovendien zelfs met ruime cijfers. ASV-6 verloor met 
2-6 van Bennekom-2 terwijl ASV-10 meteen weet hoe moei-
lijk het kan zijn in de 3e klasse. Tegen WDC-2 werd met 1-5 
verloren. Een dag later ging ASV-9 naar Wijchen voor de 
wedstrijd tegen Het Kasteel-4. Ook dat werd een nederlaag: 
1½-4½ waardoor na de eerste speelweek alleen ASV-13 wist 
te winnen. Vanavond komen nog 2 van onze teams aan bod. 
Zij spelen thuis dus we kunnen het van nabij meemaken. 
ASV-8 speelt tegen Tornado en ASV-12 treft Zevenaar-3. 
Morgenavond kunt u opnieuw in ons Activiteitencentrum 
Schreuder terecht want dan maakt ons jeugdteam ASV-11j 
het debuut in competitieverband en wel tegen UVS-5 uit 
Nijmegen. Kom gerust kijken, de aanvang van deze wedstrijd 
is om 19.30 uur. In deze EP nu de verslagen van de wedstrij-
den van vorige week. 
 
ASV-5 maakt teveel fouten in Veenendaal: ASV-5 is op 
papier een van de sterkste teams in de 1e klasse B. Dat de 
werkelijkheid daar nog wel eens van afwijkt, bleek donder-
dag jl. maar weer eens tegen Veenendaal-2 met Jan Knuiman 
als invaller voor de in Berlijn schakende René van Alfen. 
ASV-5 kende een valse start en dat uitgerekend in twee par-
tijen die er uitstekend voorstonden. Marco Braam had zijn 
opponent klemgezet op de damevleugel en materiaalwinst 
dreigde. Marco overzag echter dat hij na stukwinst in één zet 
matgezet werd. Op hetzelfde moment overzag Jan Knuiman 
een pionoffer in het centrum. Met de koning nog in het mid-
den kreeg oud-ASV-er Johan van den Brink een vervelende 
penning. In een uiterste poging overeind te blijven, stond Jan 
Knuiman een mataanval toe. Zo was het rond tien uur al 2-0. 

Captain Barth Plomp kreeg een lastige opening voorgescho-
teld. Verdedigingskunstenaar Barth Plomp bleef echter een-
voudig overeind en loodste de stelling keurig naar remise. 
Jacques Boonstra bracht ASV-5 terug in de race. Met een 
kwaliteitsoffer werd Jacques heer en meester op het bord. 
Een verre vrijpion en dreigingen op de koningsstelling waren 
voldoende voor de winst. Een tegenvaller was vervolgens de 
nederlaag van Ruud Verhoef. Aanvankelijk moest Ruud hard 
werken om een pion achterstand weer goed te maken. Dat 
deed hij heel handig, maar het kostte wel veel bedenktijd. In 
een beter toreneindspel werd de klok een te grote tegenstan-
der. Erik Wille zorgde hierna weer voor de ‘aansluitingstref-
fer’. In de opening won Erik een pion. Toen de stelling open 
kwam, was het oppassen op tactische grappen. Erik maakte 
geen fout en zette zijn opponent mat. Martin Weijsenfeld 
ging hierna onderuit aan het topbord. In een potdichte stelling 
kwamen de stukken slecht te staan. De tegenstander profi-
teerde hier met engelengeduld van. Langzaam maar zeker 
kon Martin alle gaten niet meer dichtlopen. De bedenktijd 
was echter nog iets eerder op dan de stelling definitief instort-
te. Albert Marks zorgde voor het slotstuk. Onze routinier 
speelde heel handig in een ook al gesloten stelling. Via de 
enige open lijn kwam Albert de stelling van zijn tegenstander 
binnen. In de tijdnoodfase was het nog een flink karwei om 
het voordeel te verzilveren. Die klus werd echter ineens een-
voudig toen Ron Flohr zich mat liet zetten. En daarmee was 
dit duel wel uniek: vier partijen eindigden in mat. ASV 5 
bleef zo op 3½ punt steken. Maar er zijn nog zes wedstrijden 
te gaan. We wanhopen dus niet.   Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag Veenendaal-2 – ASV-5: Leo Hove-
stadt (2085)- Martin Weijsenfeld (1939) 1-0; Benno van der 
Veen (1947)-Erik Wille (1973) 0-1; Johan van den Brink 
(1823)-Jan Knuiman (1881) 1-0; Audry Burer (1846) Barth 
Plomp (1964) ½-½; Arjen Loonstra (1899)-Ruud Verhoef 
(1748) 1-0; Ron Flohr (1896)-Albert Marks (1774) 0-1; 
Gerard Bulthuis (1626)-Jacques Boonstra (1734) 0-1; Pim 
Dik (1574)-Marco Braam (1737) 1-0. Eindstand 4½-3½. 
 
ASV-6 verliest van Bennekom-2: ASV-6 is een bijzonder 
team. Het is dit jaar versterkt met drie spelers uit ASV-5 en 
behoort, naar de Elo-ranglijst gemeten, tot de sterkste teams 
van de 2e klasse D. Onze eerste tegenstander Bennekom-2 
behoort ook tot de sterkere teams, maar daar horen wij boven 
te staan. De wedstrijd begon heel goed. Nico Schoenmakers 
kreeg op f1 een toren cadeau en kon als eerste een trapist van 
Westmalle gaan drinken. Even later ging Abbes Dekker tegen 
Rini Kreeft onderuit. Beide heren spoedden zich naar de bar 
en gingen aan de jonge graanjenever van Ketel. Theo van 
Amerongen speelde de saaiste partij ooit. Afruil Frans en na 
zo’n 20 zetten waren de dames en de torens van het bord. Er 
waren door beide schakers bijna steeds dezelfde zetten ge-
daan. De Bennekommer bood remise aan in een stelling met 
een loper tegen een paard en dubbelpion. Dit werd geweigerd 
op grond van het loperpaar en dat bracht ons het tweede punt. 
Theo ging ook aan de trapist van Westmalle. Via een neder-
laag van Hedser Dijkstra werd het 2–2. Hij kwam er na een 
verkeerde paardzet niet meer aan te pas. Geen paniek echter 
want Jan Vermeer sloeg remise af, hij stond een stuk tegen 2 
pionnen voor en Rob van Belle had een kwaliteit gewonnen. 
Nico nam een tweede pater en Abbes nog een jonge. Bij Jan 
Vermeer ging het even later mis, hij kwam in een matnet 
terecht. Het kon echter nog allemaal goed komen. Hans Rig-
ter manoeuvreerde knap naar een stelling waarin veel moge-
lijk leek en Robert Naasz hoefde niet te verliezen. Hij kwam 
in een toreneindspel van 4 tegen 3 pionnen op één vleugel 
terecht. Het wordt een kleine zege of een gelijkspel profe-
teerde Richard van Wel. Theo en Nico bestelden nog een 
trapist en Abbes en Rini nog een jonge klare. En toen was er 
alleen nog maar drama. Rob overzag iets en werd mat gezet. 
Robert hield in tijdnood het eindspel niet en Hans liet de 
vijandelijke koning ontsnappen en had toen materiaal te wei-
nig. Het werd daarmee 6-2 voor Bennekom-2 en de Westmal-



le was intussen ook opgeraakt. We blijven natuurlijk wel 
voor het kampioenschap gaan! Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6–Bennekom-2: Nico Schoen-
makers ((1756)-Gary Dinsbach (1802) 1-0; Robert Naasz 
(1760)-Chris van Oosterwijk (1760) 0-1; Hans Rigter 
(1775)-Harry Verhoef (1821) 0-1; Rob van Belle (1797)-
René Bakker (1643) 0-1; Jan Vermeer ((1701)-Cock Struijk 
(1628) 0-1; Theo van Amerongen (1780)-Teun Alting 
(1666) 1-0; Abbes Dekker (1663)-Rini Kreeft (1681) 0-1; 
Hedser Dijkstra (1688)-Rinus van der Molen (1463) 0-1. 
Eindstand 2-6. 
 
ASV-9 verliest openingsduel: In Wijchen bleek het team van 
Het Kasteel-4 met 4½-1½ te sterk voor ASV-9. Toch werden 
er enkele interessante partijen gespeeld. Bij Cor van der Jagt 
bleek na een gelijkopgaand begin dat zijn stukken niet goed 
waren ontwikkeld waardoor hij in de problemen kwam. Hier-
voor kon hij geen oplossing vinden en kwam op achterstand 
door verlies van 3 belangrijke pionnen. Onder druk van zijn 
tegenstander moesten stukken worden afgeruild waarna werd 
opgegeven. Ook bij teamleider Ko Kooman ging het aanvan-
kelijk gelijk op maar een foutieve paardzet kostte een stuk en 
de partij. Thijs Stomphorst kwam niet goed uit de opening en 
verloor 2 pionnen. Dit was aan het eind doorslaggevend in 
een pionneneindspel. Peter van Deursen plaatste in het mid-
denspel een kwaliteitsoffer in de verwachting (hoop?) op 
initiatief. Maar zijn tegenstander hield uiteindelijk met twee 
goed samenwerkende paarden de witte torens zodanig in 
bedwang dat Peter geleidelijk werd teruggedrongen en in een 
verloren stelling belandde. Kees van Keulen speelt dit sei-
zoen vast in een ASV-team mee na 2 invalbeurten afgelopen 
seizoen in ASV-13. In zijn partij kwam hij vanaf het begin 
onder druk te staan. Alle zwarte stukken stormden op d4 af. 
Kees wist dit te neutraliseren maar de druk bleef. Zijn tegen-
stander ging echter steeds langer nadenken en in een razend 
spannend eindspel wist Kees de partij naar zich toe te trek-
ken. Hij werd daarmee de held van de avond voor ASV want 
hij bleef de enige ASV-er die voor winst zorgde. Ook invaller 
Frans Veerman (voor de verhinderde Koen van Keulen) lukte 
dit niet. Frans kreeg in het begin een vrijpion maar in plaats 
van hierop verder te spelen brak hij zijn eigen koningsstelling 
open. Gelukkig wist hij het nog remise te houden. Daarmee 
was de 4½-1½ eindstand een feit.   Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-4–ASV-9: Kaz Haans 
(1523)-Peter van Deursen (--) 1-0; Nico Wismans (1503)-
Ko Kooman (1441) 1-0; Tony Hall (1501)-Frans Veerman 
(1502) ½-½; Simon van Dijk (1492)-Cor van der Jagt 
(1261) 1-0; Niels Radder (1464)-Kees van Keulen (--) 0-1; 
Ben van Cuijk (1438)-Thijs Stomphorst (1352) 1-0; Eind-
stand 4½-1½. 
 
Harde kennismaking ASV-10 met 3e klasse: Donderdag jl. 
stond de eerste externe wedstrijd op het programma voor 
ASV-10. Dit jaar niet in de 4e maar door een versterkte pro-
motie in de 3e klasse omdat andere OSBO-teams hiervan 
afzagen. Er waren 2 veranderingen in ASV-10 ten opzichte 
van vorig seizoen. Aly-Asad Najak en Andre de Groot waren 
verdwenen uit het tiende en Jonathan van der Krogt en Lion 
de Kok kwamen er voor in de plaats. Qua rating was het team 
erop vooruit gegaan, maar wat zegt dat nu eigenlijk? Het gaat 
erom hoe er gespeeld wordt. Teamleider Jonathan deed het 
niet best. Op de 12e zet schoof hij nietsvermoedend in een 
gelijke stelling een pionnetje op om de boel open te breken. 
Dit gebeurde, alleen niet waarop Jonathan dat in gedachten 
had. Het koste een stuk door een paardvork. Jonathan verde-
digde ook nog eens verkeerd waardoor er nog een kwaliteit 
bij kwam. De tegenstander was zo aardig enkele zetten later 
een stuk terug te geven. Jonathan geeft echter liever cadeau-
tjes dus hij gaf het stuk even later maar weer terug. Wel had 
hij nog even een matdreiging op de koningsvleugel, maar de 
tegenstander verdedigde eenvoudig en zo was de tweede 
verliespartij van de avond een feit. De tweede, want Hugo 
had even daarvoor verloren. In een gelijkopgaande partij 
waarbij hij een sterke aanval op zijn koningsvleugel verijdel-
de en er beter uitkwam wist hij zich op een gegeven moment 
geen raad en gaf de stelling uit handen. De tegenstander 
kreeg 2 vrijpionnen die niet gestopt konden worden zonder 
stukverlies. Nu hoop je op wat goed nieuws van ASV-10, 
helaas kwam dat er vrijwel niet. Lion de Kok speelde een 
goede partij maar door de penning van een pion niet op te 
heffen koste hem dit eerst een pion en later een toren. Lion 
zat toen bijna in het eindspel en hij kon dit niet meer om-
draaien. Jan-Pieter Lourens speelde ook een gelijkopgaande 
partij. Hij kwam in een eindspel met loper en 2 pionnen tegen 
een toren en 3 pionnen. Het leek nog even op remise uit te 
lopen, maar door zetdwang kon de tegenstander de partij 
uiteindelijk toch binnen slepen. Jos Aarntzen en Jelle Noord-
huis speelden nog. Bij hun partijen zag het er beter uit. Jos 

speelde een gelijkopgaande partij. Beide spelers maakten 
geen foutjes en er werd dan ook tot remise besloten. Jelle had 
op dat moment een gelijke stelling maar zijn stukken stonden 
beter gepositioneerd. Hij kreeg een mataanval, waarin zijn 
tegenstander zijn eigen graf had gegraven. Helaas zag Jelle 
mat in 2 over het hoofd en liet zijn tegenstander wegkomen. 
Uiteindelijk kwamen ook zij remise overeen en zo werd het 
1-5 in het voordeel van de vriendelijke schakers uit Duiven. 
Er zijn leuke partijen gespeeld. Helaas bracht het ons niet de 
punten die we hoopten te halen, maar we zijn strijdbaar voor 
de rest van het seizoen! We hebben kennis gemaakt met de 3e 
klasse en ondanks de forse nederlaag is het ons niet tegenge-
vallen.     Jonathan van der Krogt 
Gedetailleerde uitslag ASV-10-WDC-2: Jos Aarntzen 
(1778)-Henk Steinhauer (1737) ½-½; Jonathan van der 
Krot (1511)-Marcel Groen (1682) 0-1; Lion de Kok (1405) 
Theo Wolters (1598) 0-1; Jelle Noordhuis (1244)-Gerrie 
Arends (1523) ½-½; Jan-Pieter Lourens (1273)-Pieter van 
Zoest )(1414) 0-1; Hugo van Essen (1171)-Fred Visschers 
(996) 0-1. Eindstand 1-5. 
 
ASV-13 wint bij SMB-5: We hadden een goede avond in 
onze eerste competitiewedstrijd want we wisten met ASV-13 
met 4½-1½ te winnen van SMB-5. Een mooi begin dus! 
Naast het voetballen van Oranje tegen Zweden dat in de bar 
(ter afleiding) aanstond, werd er door SMB ook nog een 
bekerwedstrijd gespeeld. André de Groot had het genoegen 
oud ASV-er Joost Hoogendoorn weer eens te zien. Loek van 
Wely stond zelfs heel even bij de partij van André te kijken, 
Deze speelde zelf niet en was kennelijk teamleider of toe-
schouwer bij de bekerwedstrijd. Maar goed, onze wedstrijd, 
hoe ging die? André was als eerste klaar. Hij gebruikt tegen-
woordig Fritz om zijn partijen na te spelen en daarbij leerde  
hij dat hij niet zo heel goed speelde. Eigenlijk slecht in de 
opening (te snel, geen dingen goed voorbereiden). Maar zijn 
tegenstander heette Luuk en gelukkig geen Fritz en maakte 
geen gebruik van de foutjes van André. Nadat hij na de ope-
ning een pionnenoverwicht op de damevleugel had verkregen 
liet zijn tegenstander een penning op dame en toren toe en 
André zou een kwaliteit winnen. Maar zijn opponent gaf 
meteen op omdat hij niets goeds meer zag. Jelmer Visser was 
daarna klaar. Hij ging gelijk op in de opening en trok daarna 
ten aanval op de rokadestelling maar verloor een paard toen 
hij met loper en dame op mat ging spelen op g2. Die dreiging 
ging lange tijd goed maar was te langzaam. Uiteindelijk koos 
Jelmer voor een aanval op de vijandelijke dame met zijn 
toren. Jelmer dacht de dame te winnen maar helaas pakte zijn 
tegenstander met een paardvork met schaak de dame weer 
terug. Nu stond Jelmer een paard en toren achter en kon hij 
vanwege dit overwicht opgeven. Bob Sanders stond in het 
middenspel moeilijk. Hij had een toren op de 2e rij moeten 
toelaten en het zag er dreigend uit (wel materieel gelijk). Met 
een paardvork zou Bob een kwaliteit winnen zo leek het maar 
zijn tegenstander ruilde echter verkeerd af, waardoor het een 
volle toren werd. Dit was teveel. Bob vond dat hij onterecht 
won. Jan Diekema had ergens in de partij een kwaliteit ge-
wonnen en ging afwikkelen naar het eindspel. Dat deed hij 
goed, en bleef de kwaliteit voorstaan. In het eindspel bleek de 
toren sterker dan het paard en werden er pionnen gewonnen. 
Zijn tegenstander gaf daarom op. Clemens Wijman debuteer-
de voor ASV. Hij stond materieel gelijk maar had heel veel 
druk op c3 met penningen. Door deze druk won hij een paard 
maar zijn stelling werd ook heel sterk. Zijn tegenstander had 
eigenlijk geen dreigingen meer en Clemens wel. Ook hier 
werd opgegeven. Een goed punt voor Clemens dus. Jan Zui-
dema was als laatste klaar. Hij had eigenlijk de hele partij een 
gelijke stelling. Met nog 2 lopers en 2 torens op het bord had 
hij al remise afgeslagen. Maar toen duidelijk was dat we de 
wedstrijd al gewonnen hadden, probeerde hij het nog een 
aantal zetten, echter zonder resultaat. Hij berustte daarom in 
remise.     André de Groot 
 Gedetailleerde uitslag SMB-5–ASV-13. Dorus Peelen 
(1448)-Bob Sanders (1358) 0-1; Lucas de Jong (1338)-Jan 
Zuidema (1499) ½-½; Luuk Jensen (1252)-André de Groot 
(1375) 0-1; Cas Aubel (1323)-Clemens Wijman (--) 0-1; 
Jaap Schuld (1316)-Jan Diekema (1061) 0-1; Rene Verhee-
sen (--)-Jelmer Visser (--) 1-0. Eindstand 1½-4½. 
 
Uitslagen interne competitie 7e ronde (13 oktober 2011):  
Hoogland - van Rijn 1-0; Boel - Homs 0-1; Gerlich - Karssen 
0-1; Abrahamse-Maassen van den Brink 1-0; Steenhuis-
Huizinga 1-0; Hogerhorst-Hajee 1-0; R. Wille-Kooij 1-0; B. 
Sanders-Bentvelzen ½-½; Eder-van Eck ½-½; Manschot-
Koeweiden 0-1; Rietbergen-van Bruxvoort ½-½; Zuidema-
Schleipfenbauer 0-1; Kooman-de Munnik 1-0; Rijmer-
Kelderman 1-0; Diekema-Wijman 0-1; Hartogh Heijs-Koen 
van Keulen 1-0; Stibbe-Kees van Keulen 1-0; van Vlerken-
Visser 1-0; Hageman-de Goeij 1-0; Peters-de Bos 1-0. 


