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50e jaargang no. 8      donderdag 24 februari 2011 
Oploswedstrijd: Vorige week was er alweer een tweezet, 
uiteraard op veler verzoek. Zoals iedereen kan zien is het al 

een ouwetje – meer 
dan 100 jaar. Maar 
ouwetjes doen het nog 
goed. Het is een pro-
duct van de Brit Mc-
Kenzie (1902). Hij 
won er een 1e prijs 
mee in de Brighton 
Society. Wit geeft mat 
in 2 zetten. Oplossing: 
1. Td4-c4. 
 
Bibliotheek: A.s. za-
terdag 26 februari laat 
ASV zich weer zien 
aan het publiek. Wij 
zijn dan van 13-16 uur 

weer in de bibliotheek aan de Koningstraat. Wellicht dat we 
dan weer nieuwe schakers kunnen interesseren voor onze 
vereniging!! Als u zin heeft kunt u natuurlijk ook een partij-
tje komen spelen. Het is in ieder geval weer een mooi voor-
proefje op de schaakmaand april in de bibliotheek. Daarover 
hoort u binnenkort meer. 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 1 maart is het weer tijd voor de 
volgende gezellige schaakmiddag van het Daglichtschaak. 
De strijd in beide groepen is nog niet beslist. Kom dus ook 
en laat Jan Vermeer niet in de steek! Aanvang 14.00 uur in 
het Nivon-gebouw aan de Molenbeekstraat 26A. 
 
Rapidcompetitie: Eind november was de vorige rapidavond 
daarna bleef het lang stil. Maar volgende week donderdag 3 
maart zetten we de rapidcompetitie weer voort met de 3e 
speelavond. Er is dan, zoals bekend, geen gewone ronde voor 
de interne. Maar ook rapidpartijen kunnen heel gezellig en 
spannend zijn. Dus wij hopen weer op een grote opkomst!! 
 
Externe competitie: Er heeft zich intussen weer veel afge-
speeld in teamverband. Even een rondje langs de velden. Het 
begon vorige week maandag met de 4½-1½ zege van ASV-9 
bij De Toren-10. Een dag later won ASV-5 in Ermelo met 
enig geluk de topper tegen VSG met 4½-3½ en blijft daar-
mee in de promotierace!! Vorige week donderdag liet ASV-8 
niets heel van Wageningen-6. Het werd maar liefst 5½-½. 
ASV-11 verloor daarentegen met 4½-1½ van De Toren-10 
terwijl ASV-12 door een 2½-3½ nederlaag kostbare punten 
liet liggen in de promotiestrijd tegen het laag geklasseerde 
PSV/DoDo-4. Vrijdagavond leed ASV-7 met 4½-3½ een 
kostbare nederlaag tegen Het Kasteel-3. Ook speelde zich 
die avond in Wijchen de OSBO-cupwedstrijd tussen Het 
Kasteel-1 en ASV-3 af. Nadat eerder ASV-4 al door dit team 
was uitgeschakeld moest nu ook ASV-3 er aan geloven. Het 
werd 2½-½ voor de Wijchenaren, die daarmee op dit vlak de 
beide andere koplopers in de Promotieklasse de baas is. In-
middels speelde ASV-13 dinsdag jl. in Dieren tegen Theo-
thorne-2. Vanavond spelen er dan nog 2 ASV-teams thuis: 
ASV-6–Pallas-2 en ASV-10–Veenendaal-4. In deze laatste 
wedstrijd moet ASV-10 een ½-1½ achterstand goedmaken 
ontstaan na de 2 vooruitgespeelde wedstrijden van vorige 
week. In deze EP een groot deel van de verslagen van deze 
wedstrijden. De rest volgt volgende week. 
 
Beker: Nu onze 4 bekerteams in de OSBO-cup dit seizoen 
zijn uitgeschakeld rest nog alleen ons bekerteam in de 
KNSB-bekercompetitie. Hiervoor speelt ASV-1 op donder-
dag 10 maart thuis tegen De Ivoren Toren uit Rotterdam. 
 
Ook ASV-3 verliest in OSBO-cup: De bekerwedstrijd tussen 
Het Kasteel-1 en ASV-3 beloofde op voorhand een spannend 

duel te worden en dat werd het ook. Een ongunstig voorteken 
kwam echter al vroeg: in het beginstadium hadden de ASV-
ers allemaal al heel wat meer tijd nodig om uit de opening te 
komen. Daan Holtackers was als eerste klaar; bij hem ging 
de opening niet helemaal volgens wens, maar hij kwam weer 
terug in de partij doordat zijn tegenstander een actie in het 
centrum toeliet. Vervolgens overzag Daan een tussenzet 
waardoor zijn tegenstander druk over de a-lijn kreeg; door op 
tijd op de koningsvleugel een initiatief te ontwikkelen, werd 
het evenwicht echter gehandhaafd. Ook Jochem Woesten-
burg kwam niet goed uit de opening maar zijn tegenstander 
wist de druk wel geleidelijk steeds verder op te voeren. Jo-
chem zag zich na lang verdedigen genoodzaakt om een pion 
te offeren voor tegenspel, maar zijn tegenstander liet zich 
niet van de wijs brengen en nam de aanval over, waarna 
Jochem geen kans meer had. Bij Remco Gerlich ging de 
opening ook al niet naar wens, maar hij wist dankzij een 
stukoffer terug in de partij te komen. Zijn aanval zag er sterk 
uit, maar zijn tegenstander verdedigde taai en op het kritieke 
moment, in de tijdnoodfase, overzag Remco een matdreiging 
waardoor hij meteen kon opgeven. De tegenstander van Ger-
ben dacht aan het eind van de opening met een combinatie te 
kunnen profiteren van Gerbens koning in het centrum, maar 
door simpelweg te rokeren (en tegelijk tijdelijk een toren te 
offeren) kon Gerben dankzij een matdreiging een dame tegen 
een stuk (plus de geofferde toren) winnen. In het vervolg 
kwam zijn tegenstander door actief spel nog terug in de par-
tij, maar in de tijdnoodfase kon Gerben profiteren van diens 
onnauwkeurigheden en zo de eer voor ASV 3 nog enigszins 
redden.      Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitlag Het Kasteel-1-ASV-3: Mark Agter-
berg (1992)-Daan Holtackers (1993) (zwart) ½-½; Caspar 
Hermeling (1981)-Jochem Woestenburg (2048) 1–0; We-
sley van Nie (2066)-Remco Gerlich (1927) 1–0; Hans Quint 
(1946)-Gerben Hendriks (1861) 0–1. Eindstand 2½-1½. 
 
ASV-5 klopt ook VSG: ASV-5 houdt ook na een avondje 
Ermelo de titelrace vol. Hoewel dat kampioenschap nog ver 
weg is, is wel zeker dat het vijfde tot en met de slotronde 
kansen heeft. Tegen VSG was het allemaal lange tijd niet 
best. Albert Marks opende met een plusremise. Zijn konings-
aanval strandde op een uitstekende verdediging. Nico 
Schoenmakers kwam met zijn koning niet uit het midden 
weg. De aanval die volgde kostte hem uiteindelijk een toren. 
Abbes Dekker combineerde dat het een lieve lust was. Totdat 
een counter door het centrum het bord volledig in brand 
zette. Abbes kon al zijn ver opgerukte stukken niet meer 
dekken en kwam tenslotte materiaal tekort. Ook Erik Wille 
en Martin Weijsenfeld stonden slecht. Maar op de andere 
borden gloorde hoop. En toen kwam het laatste uur. Ruud 
Verhoef was aan alle kanten van het bord lastig voor zijn 
opponent. Een sterke loper en actieve stukken hielpen hem 
aan de fraaie winst. Barth Plomp snoepte in de opening een 
pion, in het middenspel een tweede en na een grootscheepse 
ruil was het klaar. Die resultaten inspireerden de andere 
ASV-ers. Rob van Belle stond steeds iets makkelijker, maar 
de winst kwam toch nog onverwacht. De tegenstander zag 
het allemaal niet meer en leverde ook onder druk van de 
tanende tijd materiaal in en liet zich zelfs nog matzetten. 
Martin Weijsenfeld kreeg geen schijn van kans tegen de 
sterke Jan Lambrechts. Eerst raakte onze kopman een pion-
netje kwijt en toen later een kwaliteitsoffer niets bracht was 
het gedaan met het verzet. Wat restte was de comedy capers 
bij Erik Wille. Vanuit de opening werd hij opgevouwen. In 
een totaal gewonnen stelling trok de tegenstander ineens zijn 
aanvallende stukken terug en gaf twee pionnen weg. Maar 
Erik raakte in een eindspel met drie pionnen meer vervolgens 
helemaal de weg kwijt en leverde bovendien zijn enorme 
tijdvoorsprong vrijwel helemaal in. Rond middernacht her-
vond Erik zich en toen promotie niet meer te verhinderen 
was, ging de tegenstander ook nog eens door de vlag. Het 



was weer eens een avond waarop ASV-5 meerdere levens 
had met de kleinst mogelijke zege als resultaat. Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag VSG-ASV-5: Jan Lambrechts 
(1971)-Martin Weijsenfeld (1869) 1-0; Theo Janssen 
(1862)-Erik Wille (1984) 0-1; Sebastiaan Hiemstra (1832)-
Ruud Verhoef (1763) 0-1; Sape Westra (1839)-Barth Plomp 
(1935) 0-1; Ernst Keijer (1820)-Albert Marks (1811) ½-½; 
Bas West (1803)-Nico Schoenmakers (1767) 1-0; Gerard de 
Hoop (1840)-Rob van Belle (1799) 0-1; Mark de Graaf 
(1862)-Abbes Dekker (1753) 1-0. Eindstand 3½-4½.  
 
Nipt verlies voor ASV-7: Met invaller Lion de Kok togen we 
naar Het Kasteel-3 in Wijchen. Dit team had nog geen 
matchpunt gescoord en stond troosteloos onderaan. Dick 
Hajee was het eerste klaar. Zijn tegenstander ruilde in een 
damegambiet zoveel mogelijk af en slaagde daarin glansrijk. 
Met ieder een licht stuk en drie pionnen werd de partij remi-
se. Henk Kuiphof speelde met wit zijn geliefde opening en 
kreeg daarmee een gelijke stelling. Toen de Wijchenaar een 
pion verspeelde was het snel uit. Frits Wiggerts kreeg een 
stukoffer om zijn oren. Dat nam hij niet aan, maar daarmee 
was de partij ook verloren. Theo Koeweiden kwam goed uit 
de opening, maar na een grafzet kon hij opgeven. Tijs van 
Dijk kreeg met zwart het initiatief en lanceerde een aanval op 
de nog niet gerocheerde koning. Die kreeg een lelijke dub-
belpion. Ook de lange rochade hielp niet meer. In een wan-
hoop offerde zijn opponent een toren een loper, maar dat 
sloeg niet door. Tom Bentvelzen moest wel remise spelen, 
daar beide spelers een gelijke Elo hebben. Wel zat Tom in 
het begin nog in de piepzak, maar naar de partij vorderde 
kwam Tom steeds minder slecht te staan. Jan Vermeer speel-
de de slechtste partij in jaren. In het middenspel veroverde 
hij in een goede stelling twee pionnen, maar toen ging bij 
hem het licht uit. Volkomen onnodig gaf hij een kwaliteit 
weg en veroverde de Wijchenaar een stuk. Na vier verlies-
partijen op rij was dat voor de hem de eerste zege. Lion de 
Kok was de laatste ASV-er die achter het bord zat te zwoe-
gen. Steeds stond hij fractioneel beter en had ook een pion 
veroverd. Toen Lion zijn pluspion kwijt raakte werd de vrede 
snel getekend. Voor Lion was dit de vuurdoop in de 2e klas-
se. ASV-7 is door de nederlaag toch weer in degradatienood 
gekomen. Dus mannen: volgende keer er vol tegen aan.              
Jan Vermeer  
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-3-ASV-7: Henk Rutten–
Jan Vermeer 1-0; Jos Steinmann–Dick Hajee ½-½; Nick 
Kooijmans–Henk Kuiphof 0-1; Clemens Levink–Tijs van 
Dijk 0-1; Niels Radder–Frits Wiggerts 1-0; Patrick Zeelen 
–Tom Bentvelzen ½-½; Ton Wouters–Theo Koeweiden 1-0; 
Leo van Dijk–Lion de Kok ½-½. Eindstand 4½-3½. 
 
ASV-8 laat Wageningen-6 kansloos: In de massakamp tegen 
Wageningen hebben we een aantal malen het onderspit ge-
dolven. De laatste jaren gaat het gemiddeld beter. Ik vond het 
aardig om te zien of we als vereniging breder zijn dan zij. 
ASV-8 - Wageningen-6 was daar een mooie proef voor. Met 
een achtste tegen een zesde team mag je stellen, dat bij een 
gelijk spel de vereniging van het hoogste team breder is. 
Maar het werd geen gelijkspel. Wij wonnen met 5½-½. Nu 
weet ik zeker, dat wij de bredere vereniging zijn. Natuurlijk 
zou het onzin zijn om te zeggen, dat het een spannende wed-
strijd was. Het begon al daverend. Ahmad Rahimi schoot 
gelijk op zijn tegenstander los en won in een mum van een 
tijd een stuk. Zekria Amani volgde zijn voorbeeld. Maar 
eigenlijk was hij niet echt tevreden. Het ging te vreemd. De 
Wageninger stelde remise voor. Maar Zekria wilde nog even 
doorspelen. Dat alles is heel normaal, maar afwijkend mag 
genoemd worden, dat de tegenstander vervolgens antwoord-
de op de zet, waarvan hij dacht, dat Zekria die gespeeld had. 
Maar die had iets anders gedaan. Het was gelijk uit. Vervol-
gens kwam Bent Schleipfenbauer met een punt aan. Hij 
kwam goed uit de opening en won een pion, Maar wel met 
ongelijke lopers als bijproduct. Bent werkte kundig de torens 
van het bord, maar kreeg daarbij ook nog een kwaliteit te 
pakken. En het was 3-0. Peter van Deursen zei het zeker niet 
moeilijk gevonden te hebben. Hij won een kwaliteit via een 
vork op a8 en e8. Toen moest hij tot zijn verwondering ont-
dekken, dat de tegenstander niet op pad ging om dat paard 
terug te veroveren. Tja, en met een toren voor was het snel 
afgelopen. Ik had mezelf maar weer op het eerste bord gezet 
bij afwezigheid van Ayyoubi. Ik besloot met zwart de Slavi-
sche gambietpion op c4 keihard te verdedigen, Tegen een 
goede speler ga je dan onderuit. Maar zwakkere spelers we-
ten er meestal geen raad mee. Zo ook mijn tegenstander. 5-0. 
Toen speelde alleen Jonathan v d Krogt nog. Eigenlijk had ik 
voor hem de meeste bewondering. Hij kwam slecht uit de 
opening. Verloor een pion en later een kwaliteit. Maar hij 

zette zich schrap om alles terug te veroveren. Dat lukte hem. 
Dan zou waarschijnlijk iedereen zeggen "prima. ik heb remi-
se". Maar Jonathan leek het maar niets te vinden als hij als 
enige iets aan Wageningen moest afstaan. De twee spelers 
gingen door tot er eigenlijk niets meer op het bord stond, dat 
nog enige hoop liet. Met elk koning en twee pionnen vonden 
ook zij het welletjes.   Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-8–Wageningen-6: Hendrik van 
Buren (1545) – Wim Wiegant (--) 1-0; Ahmad Rahimi (--) – 
Martijn van der Linden (1495) 1-0; Zekria Amani (1668) – 
Jan Willem Koekebakker (1456) 1-0; Bent Schleipfenbauer 
(755) – Gerbert Kets (1435) 1-0; Jonathan van der Krogt 
(1457) – Henk Bakker (1356) ½-½; Peter van Deursen (--) 
– Marc Bruggeman (--) 1-0. Eindstand 5½-½.  
 
Prima zege ASV-9: Na 4 ronden maar één invaller nodig 
gehad te hebben, moest er dit keer voor de wedstrijd tegen 
De Toren-11 een half team vervangen worden. Misschien 
hadden de spelers last van een winterdipje of vonden ze het 
vervelend zo dicht bij huis te spelen. In ieder geval moest 
captain Jonathan van der Krogt op zoek naar 3 invallers. Dan 
ben je blij met een bestuurslid als Erik Wille die zich een 
slag in de rondte werkt om alle teams te voorzien van het 
gewenste aantal spelers. Ook is het fijn dat ASV zo'n grote 
club is en mensen graag een pot willen schaken. Ik had het 
hele team wel kunnen vervangen en nog reserve spelers ge-
had ook. Dat was gelukkig niet nodig, maar als ASV-9 waren 
we superblij met de bereidheid van Jelle Noordhuis, André 
de Groot en Jan-Pieter Lourens om de opengevallen plaatsen 
in te nemen. Daarbij waren Andre en Jelle ook nog degene 
die voor het broodnodige vervoer zorgden. We waren alle-
maal ruim voor achten in het zaaltje aan de Drielsedijk in 
Arnhem Zuid. De teamleider van de tegenstander was er een 
kwartier voor tijd niet helemaal gerust op dat Jonathan het 
wedstrijdformulier op tijd ingevuld zou hebben. Natuurlijk 
was dit wel het geval. Horst Eder leek aan het eerste bord een 
gelijkopgaande partij te hebben totdat ik op een gegeven 
moment wat te snacken ging halen bij de bar en opeens Horst 
en zijn tegenstander er aan kwamen. Horst had de vijandelij-
ke dame in kunnen sluiten en niet veel later had zijn tegen-
stander opgegeven. Jan-Pieter zorgde aan bord zes met zijn 
geweldige invalbeurt voor het tweede punt voor ASV-9. Al 
vroeg in de partij kwam hij een stuk voor, even later gaf hij 
een kwaliteit terug, maar dit bracht hem niet van slag. Hij 
wist zijn tegenstander vakkundig het bord af te werken. Xa-
dya van Bruxvoort mocht door de afwezigheid van anderen 
en haar goede spel van de laatste maanden dit keer aan bord 
drie spelen. Ze trof een gelijkwaardige tegenstander. Het was 
een partij die lang in evenwicht was en wel zodanig dat er in 
het eindspel met alleen maar pionnen besloten werd tot remi-
se. André maakte er niet veel later ook remise van in een 
gelijkopgaande partij. Remise was het logische gevolg. Jelle 
kwam gaandeweg de partij een stuk voor, maar fijn stonden 
zijn stukken niet. Jelle heeft lange tijd moeten verdedigen en 
deed dit met verve. Om zijn partij in leven te houden heeft 
hij zijn gewonnen stuk weer terug moeten geven. Niet veel 
later wist hij met dreigingen op de achterste lijn en een pen-
ning zijn tegenstander mat te zetten. Zo was het 4-1 voor 
ASV. Alleen de partij van Jonathan van der Krogt was nog 
bezig. Hij speelde die avond naar eigen zeggen als een krant. 
Vanaf de zesde zet kon hij niet meer doen dan verdedigen. 
Met kunst, vliegwerk en wat winstmogelijkheden die door de 
tegenstander werden overzien wist hij de partij iets voor 
twaalven alsnog remise te houden. ASV-9 mocht dus met 
een 4½-1½ overwinning in de zak weer afreizen naar het 
verre noorden. Dit mede dankzij de geweldige invalbeurten 
van Jelle, Andre en Jan-Pieter. Jonathan van der Krogt 
Gedetailleerde uitslag De Toren-11 – ASV-9: Juan van den 
Anker (1460) – Horst Eder (1482) 0-1; Arthur OOrnee (--) 
– Jonathan van der Krogt ½-½; Arie van der Deijl (--) – 
Xadya van Bruxvoort (997) ½-½; Jeroen van Zaanen (--) – 
André de Groot (1363) ½-½; Fred Schonis (1121) – Jelle 
Noordhuis (1149) 0-1; Yannick van der Horst (--) – Jan-
Pieter Lourens (--) 0-1. Eindstand 1½-4½.  
 
Uitslagen interne competitie 21e ronde (17 februari 2011): 
Boel - Wilgenhof 1-0; van Tol - Homs ½-½; Hoogland - 
Knuiman ½-½; Hogerhorst - Huizinga 0-1; E. Wille - Marks 
1-0; Fassaert - van Amerongen ½-½; van Belle - Naasz 0-1;  
Braam - Vermeer 0-1; Dijkstra - Boonstra 0-1; Au - van Eck 
1-0; van Eijk - Hajee ½-½; Eder - Noordhuis 1-0; Rijmer - 
Zuidema 0-1; B. Sanders - Visser 1-0; J. Sanders - de Goey 
1-0; van Keulen - Viets ½-½; 
Uitslag ASV-bekercompetitie: Kwartfinale bekergroep: 
Bentvelzen – Koeweiden 1-0 (beslissing via rapidpartij); 
Halve finale bekergroep: Kuiphof - Bentvelzen ½-½. 


