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Oploswedstrijd: Deze stelling komt uit de partij Schutz - 
Bachman uit het toernooi in Biel 1987. Wit krijgt plots het 

“Zwitserlevengevoel” 
en zwart wordt daar de 
dupe van. Wit speelt en 
wint. Oplossing: 1. 
Dh5!! Zwart kan niet 
slaan wegens Lh7+. 
Verder zijn er geen 
zinnige zetten te vinden 
voor zwart. Op zetten 
als ...De6 volgt ook 
Lh7+ met winst. 
 
Rapidcompetitie: Zoals 
in de vorige EP al is 
aangekondigd is er 
vanavond geen partij 
voor de interne compti-

tie. Vanavond spelen we de volgende 4 partijen op de 3e 
speelavond van de rapidcompetitie. Even ter herinnering. 
Otto Wilgenhof en Guust Homs voeren met 6 punten de 
ranglijst aan. Maar er zijn 5 achtervolgers met een half punt 
achterstand en ook de 5 spelers met 5 punten zijn nog niet 
kansloos. Er zijn immers nog 12 ronden te spelen. Er is dus 
nog volop spanning!! 
 
Bibliotheek: Afgelopen zaterdag was ASV weer in de Biblio-
theek aan de Koningstraat om de bezoekers de gelegenheid te 
geven een partijtje te spelen en om meer over ASV te vertel-
len. Het blijkt een uitstekende plek om je als vereniging te 
tonen aan het publiek en zo dichtbij de mensen te komen. De 
weg naar de club kan zo worden verkleind. Men zal wellicht 
de stap eerder maken. Dus wie weet mogen we binnenkort 
nieuwkomers op onze clubavond verwelkomen. 
 
Nieuwe gezichten: Het is alweer even geleden dat ik in deze 
rubriek melding maakte van enkele nieuwkomers. Die waren 
er wel degelijk maar door de vele teamverslagen werd dit wat 
naar de achtergrond gedrongen. Dat moeten we dus maar 
eens goedmaken! Allereerst kwam Kees van Keulen begin 
januari onze clubavonden bezoeken. Hij was net met de VUT 
en wilde het als huisschaker wel eens bij een schaakclub 
proberen. Dat beviel goed want na zijn kennismakingsperio-
de is hij inmiddels lid geworden van ASV. Vorige week 
mochten we Geerard Reiber begroeten. Ook hij is huisscha-
ker maar had al lang niet meer geschaakt en ook hij wilde het 
clubgebeuren toch eens proeven. Tussendoor werd Vincent 
de Jong weer lid van ASV. Hij was eerder al lid van onze 
vereniging maar toen hij in januari weer benaderd werd om 
extern voor ASV te komen spelen werd meteen volmondig ja 
gezegd ondanks de woonafstand vanaf Gouda. Wij wensen 
hen een hele fijne schaaktijd bij ASV. Remco Menger, die 
vorige week dinsdag nog meespeelde met ASV-13, heeft ons 
laten weten de prioriteiten voorlopig even elders te leggen en 
het schaken daarom even op te schorten maar wil daarna 
zeker weer terugkomen. 
 
Externe competitie: De 5e ronde in de avondcompetitie van 
de OSBO ligt weer achter ons. In de laatste wedstrijden van 
onze teams ging eerst ASV-13 met 5-1 enigszins geflatteerd 
onderuit bij Theothorne-2. Daarna was ASV-6 met maar 
liefst 7-1 kansloos tegen Pallas-2. En ook ASV-10 kon het 
niet redden. Zij verloren met 4-2 van Veenendaal-4. In deze 
EP de laatste verslagen van deze ronde. Volgende week alle 
uitslagen en standen en dan blikken we weer vooruit naar de 
volgende competitieronde. 
 
ASV-6 weggespeeld door Pallas-2: ASV-6 heeft volstrekt 
kansloos verloren van Pallas-2. Dit team is met Veenendaal-
2 de kampioenskandidaat in de tweede klasse B. Beide teams 

hebben een gemiddelde ELO boven de 1800 als we de nieu-
we KNSB-ELO-lijst bekijken. De avond begon rustig en na 
de opening was er nog nauwelijks tekening in de strijd. Ech-
ter na zo’n 2 uur spelen stonden bijna alle partijen overwe-
gend voor Pallas. Robert Naasz had het moeilijk aan bord 1, 
zijn tegenstander had geofferd en joeg met zijn dame op de 
zwarte koning. Een kleine onnauwkeurigheid en het was 1-0 
voor Deventer. Tegelijkertijd verloor Hans Rigter aan bord 2. 
In een gelijke stelling vergiste Hans zich en het was 2-0. 
Even later kwam er onverwachts een remise bij Theo van 
Amerongen. In een eindspel met gelijke lopers en minuspion 
vergat hij de klok en kwam, tegen zijn gewoonte in, in ge-
weldige tijdnood. Zijn tegenstander miste de winnende 
voortzetting waarna deze zeer sportief remise gaf in een 
overigens nu pot remise stelling. Liedewij van Eijk kiest 
voor een creatieve opzet van haar partijen en komt meestal 
tot mooi actief schaak. Ook nu weer maakte ze het haar te-
genstander moeilijk, maar dit keer ging het helaas mis. Umit 
Duman tegen teamleider Stan Lambrechts van Pallas speelde 
een degelijke partij en zat ruim in zijn tijd toen er een remise 
toreneindspel op het bord kwam. Umit ruilde echter de torens 
en toen was het pionneneindspel direct verloren. Een onver-
diende maar leerzame nederlaag na zo’n prima partij. Hedser 
Dijkstra had de eer om tegen good old Carla Bruinenberg te 
mogen spelen. Ze gaf weinig kansen weg en vergrootte de 
druk op de zwarte stelling, die uiteindelijk ineenstortte. Mar-
co Braam zorgde daarna voor het tweede halfje voor ASV. In 
een moeizame strijd wist hij de stelling te houden en een 
verdiend gelijkspel te behalen. De laatste partij van Jacques 
Boonstra was wellicht een van de meest perspectiefbiedende. 
Als iemand van ASV winstkansen heeft gehad dan was het 
Jacques. Uiteindelijk was het de tijdnood en de moeilijk-
heidsgraad van de stelling die onze man de das om deden. En 
daarmee werd het 7–1 voor Pallas-2, een kansloze nederlaag 
voor ASV-6. Op 17 maart kunnen we tegen Ede-2 revanche 
nemen.    Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 – Pallas-2: Robert Naasz 
(1727) – Radboud de Roos (1902) 0-1; Hans Rigter (1794) 
– Robbert Bisterbos (1990) 0-1; Jacques Boonstra (1743) – 
Jan Willem Gerth van Wijk (1739) 0-1; Theo van Ameron-
gen (1751) – Chris Rindertsma (1755) ½-½; Hedser 
Dijkstra (1729) – Carla Bruinenberg (1894) 0-1; Marco 
Braam (1682) – Marion Severijnen (1676) ½-½; Liedewij 
van Eijk (1309) – Ward Kiers (1787) 0-1; Umit Duman (--) 
– Stan Lambrechts (1751) 0-1. Eindstand 1-7. 
 
ASV-10 verliest van kampioenskandidaat: ASV-10 heeft het 
tegen Veenendaal-4 niet kunnen bolwerken. Onze mix van 
jeugd en ervaring ging met 2-4 onderuit en leed zo de eerste 
nederlaag van dit seizoen. Het treffen werd in twee afleve-
ringen gespeeld. André de Groot en Pieter Verhoef speelden 
op verzoek van Veenendaal-4 een week eerder. Pieter Ver-
hoef deed het lang heel goed, maar juist op het moment dat 
hij materiaal kon winnen, raakte hij een stuk kwijt. Verlies 
was toen niet meer af te wenden. André de Groot kwam 
onder grote druk, maar hij bleef overeind en kreeg zelfs nog 
een aanval. Uiteindelijk restte een pionneneindspel dat 
potremise was. Op de tweede speelavond was het krachtsver-
schil opnieuw klein. Hugo van Essen speelde een sterke 
partij, maar vergiste zich op een belangrijk moment. In een 
goede stelling sloeg hij een vergiftigde pion. Via een penning 
ging een stuk verloren en niet veel later ook de partij. Jan 
Pieter Lourens leek een zege te gaan boeken. Met een leuke 
truc won hij een stuk maar was vervolgens niet doortastend 
genoeg. De tegenstander kreeg gevaarlijk tegenspel met een 
aantal vrijpionnen en dat was een goed moment om met 
remise genoegen te nemen. Jelle Noordhuis en Jos Aarntzen 
streden voor het gelijkspel, maar dat lukte net niet. Jelle won 
in een moeilijke partij een kwaliteit, maar hij kon hierna geen 
winstweg vinden. Mede gezien de geringe tijd berustte hij in 
remise. Jos Aarntzen speelde omzichtig naar een voordelige 



stelling. Met zijn vrijpionnen kwam hij tot de tweede rij, 
maar daar stokte het. Twee plusremises restten dus en een 
goed gevoel over de wedstrijd tegen deze sterke tegenstan-
der, die we zonder twijfel komend seizoen in de derde klasse 
terugvinden. In deze poule heeft Dodewaard-2 zich na de 0-6 
nederlaag tegen ASV-10 teruggetrokken. De stand kwam 
daardoor op zijn kop te staan, maar we vinden ASV-10 nog 
altijd op een verdienstelijke klassering in de middenmoot 
terug.     Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-10 – Veenendaal-4: André de 
Groot (1363) – Wijnand Blankestijn (1443) ½-½; Pieter 
Verhoef (--) – Job Blankestijn (1484) 0-1; Jos Aarntzen (--) 
– Arie van Surksum (1454) ½-½; Jan-Pieter Lourens (--) – 
Riccus Goosssens (1452) ½-½; Jelle Noordhuis (1149) – 
Jos Fischer (1381) ½-½; Hugo van Essen (--) – Rob van 
Oosterom (1391) 0-1. Eindstand 2-4. 
 
Verlies voor senioren: Het is ASV-11 niet gelukt een goed 
resultaat te behalen tegen stadgenoot De Toren-10. Reeds na 
een ruim uur viel de eerste nul. Hein van Vlerken had kenne-
lijk zijn dag niet. Hij probeerde vanuit de opening aan te 
vallen maar liet daarbij zijn paard staan in de beginstand en 
kon dus niet rokeren. Dat gaf de tegenstander de kans tot een 
tegenaanval die doorsloeg. Hein raakte een stuk kwijt en 
verspeelde later zijn dame. Bob Hartogh Heijs verging het 
beter. Na de opening wist hij een paard te winnen. Toch 
probeerde de Torenaar een tegenaanval te doen. Deze werd 
opgevangen en door een combinatie werd de dame tegen een 
toren gewonnen. Bob kon toen eenvoudig afwikkelen en het 
punt scoren. Henk Kelderman had iets tijdvoordeel omdat 
zijn tegenstander te laat achter het bord verscheen. In de 
partij ging het gelijk op en na afruil van de dames en torens 
bleef het evenwicht gehandhaafd en werd tot remise beslo-
ten. Wim Peters moest reeds tijdens de opening een loper 
inleveren. Dat was voor de tegenstander het sein tot de aan-
val waartegen uiteindelijk geen verweer meer mogelijk was. 
De achterstand qua materiaal en stelling was zodanig dat er 
geen redden aan was. De koning van Wim werd het bord 
over gejaagd en ging uiteindelijk mat op a3. In de partij van 
Andries van Foreest bleef de stand lang in evenwicht. Een 
kwaliteit werd gegeven om het loperpaar daarmee te krijgen. 
Met de dichtgeschoven stelling was dit niet van waarde. 
Toen Andries de stelling openende kreeg zijn tegenstander 
juist kansen die hij benutte. Tenslotte was Hans Meijer nog 
in de strijd. Ook hier bleef het lang in evenwicht tot zijn 
tegenstander door afruil met zijn toren de vrije a-lijn kon 
bezetten. Dit gaf hem de gelegenheid de stelling van Hans 
binnen te dringen. Verdere afruil volgde waarbij materiaal en 
uiteindelijk de partij verloren ging. De eindstand werd hier-
door 1½-4½.    Henk Kelderman 
Gedetailleerde uitslag ASV-11–De Toren-10: Hans Meijer 
(1470) – Hans Derendorp (1407) 0-1; Bob Hartogh Heijs 
(1378) – Bettus aan ’t Goor (1453) 1-0; Andries van Fo-
reest (--) – Jan Schoenmaker (1413) 0-1; Henk Kelderman 
(1259) – Saad Mohammed (1359) ½-½; Hein van Vlerken 
(1291 – Gerjan Brands (1269) 0-1; Wim Peters (912) – 
Jeroen van Zaanen (--) 0-1. Eindstand 1½-4½. 
 
ASV-12 verliest koppositie: ASV-12 heeft haar laatste 
thuiswedstrijd tegen middenmoter PSV DoDo-4 redelijk 
kansloos verloren omdat de meeste spelers deze avond totaal 
uit vorm waren. Teamleider Bert Sigmond kreeg al 
behoorlijke hoofdpijn toen bleek dat Ko Kooman en Herman 
de Munnik geen schim waren van hun normale spelniveau en 
al voor 22.00 uur hun vlag moesten strijken en we tegen een 
2-0 achterstand aankeken. Bert had met de opstelling zeker 
op 2 punten op de lagere borden gerekend maar kwam dus 
bedrogen uit. Frans Veerman was op bord 1 gezet en kwam 
verloren te staan nadat hij in de opening een onnodige fout 
had gemaakt. Net op het moment dat verlies voor Frans 
onontkoombaar leek, deed zijn tegenspeler een 
onreglementaire zet en bood terstond remise aan hetgeen 
Frans onmogelijk kon weigeren en er dus nog een sprankje 
hoop was voor ons team voor een goede afloop. Bert had zelf 
wel de vorm van de avond te pakken en wist in een goede 
aanvalspartij zijn tegenspeler te overrompelen door niet te 
rokeren maar gelijk ten aanval te trekken. Het pakte voor 
Bert allemaal goed uit al miste hij directe winst maar hij wist 
na een schijnoffer zijn tegenspeler tot overgave te dwingen 
en zo voor de negende maal op rij ongeslagen te blijven in 
een OSBO-wedstrijd en daarmee de spanning in de wedstrijd 
terug te brengen (1½-2½). De nederlaag werd echter toch een 
feit toen Rob Rietbergen zijn ongeslagen status kwijtraakte in 
een Siciliaanse partij. Rob wist lang het evenwicht te 
bewaren maar toen hij een winstpoging ondernam werd hij 
finaal van het bord gespeeld (1½-3½). Tenslotte was Thijs 

Stomphorst nog aan het zwoegen om de volle winst binnen te 
halen. Hij stond de hele partij positioneel beter en wist 
uiteindelijk op het juiste moment toe te slaan en de uitslag 
nog een enigszins draaglijk karakter te geven (2½-3½). 
Hierdoor behield Thijs zijn ongeslagen status in deze 
competitie en dat is een compliment waard. Door deze 
nederlaag (er werd thuis dit seizoen alleen van ASV-9 
gewonnen) is ASV-12 zijn koppositie kwijtgeraakt maar er 
wacht ons in de slotronde nog een rechtstreekse confrontatie 
met de nieuwe koploper De Schaakmaat-4j dus alles kan nog 
goed komen. Er zal echter ook nog moet worden afgerekend 
met Schaakstad-7 dus hopelijk komt ons team de vormcrisis 
tijdig te boven.     Bert Sigmond 
Gedetailleerde uitslag ASV-12-PSV/DoDo-4: Frans Veer-
man (1507) – Reinier den Boer (1628) ½-½; Bert Sigmond 
(1555) – Migchel Dirksen (1431) 1-0; Rob Rietbergen 
(1640) – Ab Vos (1528) 0-1; Ko Kooman (1456) Arie van 
Peet (1546) 0-1; Herman de Munnik (1481) – Jos Noppen 
(1089) 0-1; Thijs Stomphorst (1338) – Wim van Manen 
(1386) 1-0. Eindstand 2½-3½. 
 
Ruime nederlaag ASV-13: Op de winst van Theothorne-2 
kon niets worden afgedongen. Dat het uiteindelijk 5-1 werd 
was echter wat teveel. 3½-2½ zou de verhoudingen beter 
hebben weergegeven. Het ging vlak na het begin al snel mis 
bij Arif Dundar. Hij verloor een belangrijke pion op e5, 
kwam niet veel later met een stuk in de penning die hij niet 
meer afdoende kon dekken. Toen hij ook nog een kwaliteit 
gaf om wat spel te krijgen stond hij inmiddels een toren ach-
ter en dat bleek te veel van het goede. Daarna ging het mis 
bij Jan Sanders die zich door de vijandelijke zet g5 verslikte 
in een vorkje waardoor Jan een stuk verloor. Wel kwam de 
zwarte koningsstelling open. Even leek Jan het stuk weer 
terug te winnen maar zwart kon zich net verdedigen. Jan 
bleef echter aanvallen en zorgde met beide torens voor drei-
ging op de h-lijn. Helaas veronachtzaamde hij zijn eigen 
stelling en toen zijn opponent achter de ASV-verdediging 
kon komen was het meteen gedaan. Even daarvoor had Jel-
mer Visser ook verloren. Hij ging sterk van start door een 
stuk te offeren tegen eerst 2 en later 3 pionnen op de ko-
ningsvleugel. Helaas werd zijn dame onvoldoende onder-
steund en moest zelfs ruil toestaan. Het stuk achter begon 
daarna te tellen toen zijn pionnenstructuur verzwakte. Hij 
verloor 2 pionnen en moest toen ook een kwaliteit geven. 
Zijn tegenstander maakte het daarna eenvoudig af. In de 
slotfase verloor eerst Remco Menger. Hij had in de opening 
een pion verloren en investeerde toen veel tijd om tot een 
plan te komen. Na afruil ontstond een eindspel met zware 
stukken met nog steeds een pion minder. Na ruil van de to-
rens won Remco echter de pion terug maar was de tijd zijn 
grootste vijand. Eeuwig schaak leek mogelijk maar Remco 
gaf op vanwege de beperkte tijd. Jammer want wellicht had 
hij er nog een remise uit kunnen halen. Jan Zuidema deed 
toen wat terug. Hij kon zijn goede positie vanuit de opening 
niet goed doorzetten en wit kreeg kansen via de opgerukte h-
pion. Ternauwernood kon Jan dit redden. Wel gingen hier-
door zijn sterke centrumpionnen verloren. Jan herstelde zich 
goed want met een paardvork won hij een toren. Hierna was 
het nog wel even oppassen maar de winst kon hem niet meer 
ontgaan. Ook Jan Diekema leek lang te gaan winnen. Hij 
kwam in het middenspel een paard voor en hield dit vast tot 
in het eindspel. Hierin had zijn tegenstandster een vrijpion op 
de a-lijn die Jan verkeerd stopte door er uiteindelijk met zijn 
toren voor te gaan staan op a1. Alle activiteit van de toren 
was daarmee verdwenen en het paard kon de koning niet 
meer afstoppen die tot b2 kwam. Jan verloor zijn toren en de 
pion promoveerde met partijwinst waarmee het 5-1 werd 
ondanks het grote enthousiasme van de ASV-ers in de wed-
strijd. Dat laatste is zeker een stimulans voor de toekomst!! 
Gedetailleerde uitslag Theothorne-2-ASV-13: Gilian 
Brouwer (1259)-Remco Menger (1397) 1-0; Dirk Ger-
brands (1469)-Jan Zuidema (1517) 0-1; Hans Pragt (1463)-
Jan Sanders (1368) 1-0; Herman Geursen (1427)–Arif 
Dundar (--) 1-0; Wilma Dufrenne (--)–Jan Diekema (1045) 
1-0; Wouter Blaquiere (--)–Jelmer Visser (--) 1-0; Eind-
stand 5-1.  
 
Uitslagen interne competitie 22e ronde (24 februari 2011):  
Hendriks-Boel 0-1; P. Schoenmakers-Weijsenfeld ½-½; 
Knuiman-Hogerhorst 1-0; van Alfen-E. Wille 0-1; Verhoef-
Fassaert 0-1; Hajee-Vermeer ½-½; Au-Steenhuis ½-½; 
Veerman-Kuiphof 0-1; Koeweiden-van Eck ½-½; Zuidema- 
Eder 0-1; de Kok-Meijer 1-0; Dundar-Kooman 0-1; van 
Keulen-Hartogh Heijs ½-½; J. Sanders-Rijmer 0-1; Visser-
van Vlerken 0-1; Viets-Peters 1-0; Kelderman-Reiber 1-0. 


