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Oploswedstrijd: Soms moet je bij schaken gewoon rustig 
nadenken. Dan komt de oplossing vanzelf. In deze leuke 
stand is onze oude vriend N.N. weer het slachtoffer. Wit 

speelt en wint. Oplossing: 1. 
g4+, fxg3 e.p. 2. Th4+, gxh4 
(slaan met de koning kan niet 
wegens 3. Th6 mat) 3. Tb5+ 
en de a-pion zal doorlopen 
naar dame. 
 
Jaarvergadering: Volgende 
week donderdag is er geen 
interne competitie. Dan staat 
de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering op het program-
ma. De agenda en de bijbeho-
rende stukken hiervoor heeft u 

inmiddels ontvangen. Mocht dit niet zo zijn laat het uw secre-
taris dan even weten. Het bestuur hoopt natuurlijk op een 
grote belangstelling. Na afloop is er nog voldoende gelegen-
heid om te schaken. 
 
Externe competitie: De wedstrijden van vorige week kenden 
slechts enkele schaarse lichtpuntjes. ASV-1 plaatste zich ten 
koste van Zevenaar voor de 4e ronde in de KNSB-beker. Na 
een 2-2 gelijkspel in de reguliere wedstrijd was ons eerste bij 
het snelschaken oppermachtig: 4-0. In de 4e ronde van de 
OSBO-competitie won alleen ASV-6. Tegen OPC werd met 
6-2 de eerste overwinning dit seizoen geboekt. De andere 
teams verloren. ASV-5 gaf de wedstrijd uit handen en liep 
wederom tegen een nederlaag op. Tegen Rokade uit Lichten-
voorde werd het 3½-4½. ASV-8 verloor met 4-2 bij Veenen-
daal-3 ASV-9 ging thuis tegen PION-4 uit Groesbeek met 
1½-4½ ten onder. ASV-10 verloor met 4-2 van Velp-2 
evenals de jeugd van ASV-11 tegen Tornado-2. Ook in de 
wedstrijd van ASV-12 kwam deze 4-2 uitslag op het wed-
strijdformulier. Theothorne-2 was de winnaar. Deze week 
zijn de laatste 2 wedstrijden deze ronde. ASV-7 - Pallas-3 
waarbij het zevende met een 1-0 achterstand begint door een 
verloren vooruitgespeelde partij van Tom Bentvelzen. ASV-
13 ontvangt UVS-5. Dan hebben we deze week ook nog 2 
wedstrijden voor de OSBO-cup. ASV-6 moest het daarin 
maandag jl. opnemen tegen De Toren-2. De uitslag leest u in 
de volgende EP omdat dit nummer toen al was afgerond. Tot 
slot treft ASV-4 in deze bekerstrijd vanavond thuis Velp-1. 
 
Bekersucces ASV-1: Bekerwedstrijden zijn altijd spannend. 
Het duel van ASV-1 tegen Zevenaar in de 3e ronde van de 
KNSB-beker vormde daarop geen uitzondering. Dit vergoed-
de veel van het niveau van de verschillende partijen. Sander 
Berkhout zette ASV op 1-0. Hij profiteerde van verschillende 
zwaktes in de vijandelijke stelling waardoor hij een winnende 
aanval kreeg op de zwarte koning. Guust Homs zette Ze-
venaar weer naast ASV. Otto Wilgenhof speelde vanaf het 
begin niet goed waardoor Guust een prima stelling kreeg. Hij 
maakte het echter niet af waardoor Otto weer in de partij 
kwam. Helaas liet hij zich daarna simpel matzetten. Ook bij 
Léon van Tol liep het al snel niet goed. Hij moest 2 pionnen 
inleveren en toen hij in een dubbeltoreneindspel terecht kwam 
begon deze achterstand zwaar te wegen. In het eindspel kreeg 
hij dan ook geen kans meer. Peter Boel moest het dus zien te 
redden. Hij had zich aanvankelijk niet zo handig opgesteld en 
kreeg een aanval over zich heen. Toch hield hij zich staande. 
Met een offer kreeg hij zelf trucjes in de stelling en bracht 
daarmee zijn tegenstander in verwarring die hier in de slotfase 
aan ten onder ging. Zo was het 2-2 en moest het snelschaken 
de beslissing brengen. Hierin bleken de ASV-ers heer en 
meester en wonnen met 4-0. Al met al bleek ASV-1 deze 
avond net even wat gewiekster. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 – Zevenaar-1: Sander Berk-
hout (2118) - Henk Karssen (2065) 1-0 (1-0); Léon van Tol 
(2189) - Michel van Leeuwen (2164 0-1 (1-0); Otto Wilgen-
hof (2239) - Guust Homs (2139) 0-1 (1-0); Peter Boel (2031) 

- Arie Huijsman (2021) 1-0 (1-0). Eindstand 2-2 na snel-
schaken wint ASV-1 met 4-0. 
 
ASV-5 nog maar half bordpunt boven de streep: ASV-5 heeft 
zich donderdag geen dienst bewezen door met 3½-4½ tegen 
zeven man van Rokade te verliezen. Maar ja, als je met zijn 
allen zoveel fouten maakt, dan verdien je ook niet meer. Het 
was een gezellig weerzien met de spelers van Rokade. Vier 
van hen zijn oud-GOVA-spelers en daardoor goede bekenden 
van ons. Martin Weijsenfeld kreeg een gratis punt in de 
schoot geworpen, omdat de vijfde oud-GOVA-speler Nick 
Mulder niet kon. Dat wat een steun in de rug moest zijn, leek 
echter slechts de nonchalance in de hand te werken. Rond elf 
uur tekende Barth Plomp de vrede met Erwin Swerink. In een 
iets makkelijker eindspel verspeelde onze captain een belang-
rijke pion. Het resterende eindspel was gelukkig nog remise. 
Bij René van Alfen ging het mis. Menno Dorst won een pion, 
maar bovendien raakte onze man in enorme tijdnood. Daar-
mee werden de problemen te groot. Onverwacht verloor ook 
Marco Braam. Hij hield Gert-Jan van Vliet lange tijd onder 
druk, maar bij de overgang naar het eindspel moet iets mis 
gegaan zijn. Een vrijpion werd Marco noodlottig. Erik Wille 
deed zoveel slechte zetten, dat het op enig moment eigenlijk 
gênant was dat hij nog doorspeelde. Zijn nerveuze tegenstan-
der tastte echter ook een paar keer mis en die bood ten einde 
raad in een overigens lastig gewonnen eindspel remise aan. 
De resterende drie stellingen hadden uitkomst moeten bren-
gen, maar de ellende bleek nog niet over voor ASV-5. Ruud 
Verhoef had zich aan allerlei moeilijkheden ontworsteld en 
leek op weg naar een goed resultaat. Een blunder maakte 
echter direct een einde aan het duel. 4-4 was nog mogelijk, 
maar dan moesten Paul Schoenmakers en Jacques Boonstra in 
tijdnood foutloos spelen. Paul vond echter in een paardeind-
spel met een pluspion de winstweg niet. Na die remise was 
het fraaie punt van Jacques Boonstra op het oog ineens onbe-
langrijk. Onzin natuurlijk, want het houdt ons voorlopig nog 
boven de streep. Komende ronde tegen SMB 2 zal uit een 
ander vaatje getapt moeten worden. Anders krijgen we het 
nog flink benauwd.   Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-5-Rokade: Erik Wille (1973)-
Jan Hahne (1632) ½-½; Martin Weijsenfeld (1939)-NO 1-0 
regl.; B. Plomp (1964)-Erwin Swerink (1940) ½-½; Paul 
Schoenmakers (1910)-Marcel Leroi (1864) ½-½; Ruud 
Verhoef (1748)-Rob Stevens (1782) 0-1; René van Alfen 
(1814)-Menno Dorst (1858) 0-1; Jacques Boonstra (1734)-
Tim Witteveen (--) 1-0; Marco Braam (1737)-Gert-Jan van 
Vliet (1810) 0-1. Eindstand 3½-4½ 
 
Eindelijk winst voor ASV-6: Door een 6-2 overwinning in 
Oosterbeek tegen OPC heeft ASV-6 eindelijk de nederlagen-
reeks gebroken. Eerst in het derde uur werd het duidelijk dat 
we dit keer grote kans maakten op een zege. Hedser Dijkstra 
veroverderde een stuk en zijn tegenstander kon kort daarna 
opgeven. Invaller Jan Vermeer speelde aan bord 2 een dege-
lijke remise en ook Hans Rigter behaalde in een dichtgescho-
ven stelling een puntendeling. Inmiddels had Theo van 
Amerongen een stuk gewonnen en stond Rob van Belle een 
kwaliteit tegen pion voor. Abbes Dekker oogstte echter als 
eerste. In een iets betere stand blunderde zijn tegenstander een 
stuk weg en daarmee was het 3-1. Rob van Belle speelde zijn 
voordeel daarna beheerst uit. Hij centreerde zijn koning en 
wikkelde af naar een eindspel met een pluspion, dat gewon-
nen was. Bij Theo ging het echter bijna mis. Hij gaf pardoes 
zijn stuk voorsprong weg en stond daarna alleen in tijd een 
uur voor. Uiteindelijk deed dit zijn tegenstander de das om. 
Na een aantal onnauwkeurige zetten rukten de witte pionnen 
op en ging de vijandelijke koning mat. Hiermee was het 5-1. 
De 2 resterende partijen waren van Jan Groen en Nico 
Schoenmakers. Nico kwam in een eindspel terecht van 2 
lopers en 1 pion tegen een toren en 2 pionnen. Nico met nog 
enkele minuten en zijn tegenstander nog een kwartier. Alles 
wees op remise, wat ook door Nico werd aangeboden. Zwart 
bleef het mede met het oog op de klok echter proberen om te 
winnen. In zijn ijver liet hij echter zijn toren insluiten. Hij 



moest deze toen geven voor de loper. De overgebleven pion 
van Nico zorgde daarna voor de winst. Jan Groen kreeg een 
overwegende stelling met het loperpaar. In de tijdnoodfase 
zag alles er erg gecompliceerd uit en door tijdnood raakte Jan 
het spoor bijster. Met de einduitslag 6–2 is 2012 voor ons 
team goed van start gegaan.  Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag OPC – ASV-6: Alexander de Roo 
(1802) – Nico Schoenmakers (1756) 0-1; Piet Noordhuis 
(1582) – Jan Vermeer (1701) ½-½; J. Kuiper (1579) – Hans 
Rigter (1775) ½-½; Wybe Lise (1711) – Jan Groen (1686) 1-
0; Herman Molendijk (1504) – Theo van Amerongen (1780) 
0-1; Albert Kroon (1639) – Rob van Belle (1797) 0-1; Ma-
nuel Vasquez (1387) – Hedser Dijkstra (1688) 0-1. Eind-
stand 2-6. 
 
Trieste nederlaag ASV 9: Goed gemotiveerd en versterkt met 
2 goede invallers trad ASV-9 in het strijdperk tegen PION-4, 
die zonder punten op de laatste plaats stonden. Het was DE 
(laatste?) kans om degradatie uit de 3e klasse te ontgaan. De 
volgende tegenstanders zijn op papier qua rating allen veel 
sterker. Het werd een deceptie! Cor van der Jagt, spelend aan 
bord 6 was hoopvol. De opening liep voorspoedig maar al 
snel moest hij een stuk inleveren, waarna hij als 1e zijn partij 
verloor. Over Ko Kooman kunnen we kort zijn: door een truc 
in het begin veroverde hij een paard tegen een pion en zag het 
er goed uit. Door een betere truc van zijn tegenstander moest 
hij zijn dame inleveren tegen een loper. 0-2. Koen van Keulen 
speelde een goede partij. Tactisch offerde hij een toren voor 
een zwakke koningsstelling van zijn tegenstander. Maar dat 
was toch teveel van het goede. In het eindspel miste hij de 
kleine mogelijkheid op remise. 0-3. Kees van Keulen had een 
zware tegenstander die hem de gehele partij onder druk wist 
te zetten, hoewel Kees wel een pion meer had. De druk werd 
steeds sterker en Kees verbaasde zich erover dat zijn tegen-
stander niet sneller zijn slag sloeg. Toen de kansen zich 
enigszins keerden, werd Kees pardoes mat gezet. 0-4. Toen 
waren alleen de 2 invallers nog aan het strijden. Frans Veer-
man speelde een rustige partij en bezorgde zijn tegenstander 
een geblokkeerde loper. Hierdoor onder druk gekomen gaf 
deze zomaar zijn dame weg. Frans was blij dat hij eindelijk 
weer een partij gewonnen had in de externe. 1-4. Tenslotte 
Bob Kooij aan bord 1. Hij kwam goed uit de opening,maar 
daarna wisselden de kansen. Door een paar zwakke zetten van 
zijn tegenstander kreeg Bob een gewonnen stelling, echter 
door te snel spelen gaf hij zomaar een paard weg en was de 
partij bijna verloren. Dit werd niet uitgebuit en werd er remise 
overeengekomen. Eindstand 1½-4½! De stemming na afloop 
was best goed en we blijven strijdvaardig, maar we hadden 
van deze avond meer verwacht!!   Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag ASV-9-PION-4: Bob Kooij (--)-Johan 
Smits (1425) ½-½; Ko Kooman (1441)-Dirk Arts (1621) 0-1; 
Kees van Keulen (--)-Jan van Kessel (1565) 0-1; Frans 
Veerman (1502) – Koen Hendriks (1475) 1-0; Koen van 
Keulen (--) – Gregor Plum (--) 0-1; Cor van der Jagt (1261) 
– René Slaa (--) 0-1. Eindstand 1½-4½. 
 
Verlies voor ASV-10: Op vrijdag de dertiende (als dat maar 
geen ongeluk betekende….!) speelde ASV-10 om de hoek 
tegen Velp 2. Het begon goed want voor de tweede keer dit 
seizoen waren we compleet. Tegen achten waren er vijf spe-
lers aanwezig, één bord bleef angstvallig leeg. Een blik op de 
mobiel leverde een gemiste oproep op. Hugo van Essen bleek 
de weg kwijt te zijn. Hij vertelde later dat hij de routebe-
schrijving had uitgeprint, maar al bellend was het blaadje er 
vandoor gevlogen. Ondanks een telefonische uitleg (op een 
moment dat onze gastheer er op wees dat de mobieltjes uit 
moesten) was hij, zo bleek later, de verkeerde kant op ge-
fietst. Net na achten kwam Hugo via de keuken (even een pen 
en papier lenen) het speellokaal binnen. Zijn tegenstander was 
zo aardig de klok niet aan te zetten. Iedereen begon rustig te 
schaken hoewel Lion de Kok daar anders over dacht. Hij 
offerde al op de 12e zet een loper voor een aanval waarvan hij 
dacht dat er meer in zou zitten. Helaas kostte het hem teveel 
zetten en uiteindelijk ook stukken om de aanval door te zetten 
en was het eigenlijk al vrij snel bekeken. Hij verdedigde nog 
met de moed der wanhoop, maar er was geen houden aan. Op 
de andere borden was er in de eerste 1½ uur weinig bijzon-
ders te melden. Als eerste klaar was onze kopman Jos Aarnt-
zen klaar. In een gelijkopgaande partij, waarin zijn tegenstan-
der iets betere kansen had, bood deze in het middenspel op-
eens remise aan. Daar ging Jos graag mee akkoord. Op bord 6 
speelde Hugo een open partij waarbij hij zeker kansen kreeg. 
Na een stukkenruil overzag hij dat hij materiaal achter kwam 
maar had desondanks nog kansen. Verderop in de partij ging 
door een penning een volle toren verloren en was de strijd 
gestreden. Lion gaf zijn partij rond die tijd ook op. Zijn te-
genstander had uiteindelijk veel meer tijd gebruikt maar daar 
schoot ASV niets mee op natuurlijk Zo stond ASV-10 met 
2½-½ achter. Jelle Noordhuis en Jan-Pieter Lourens hadden 
op dat moment zeker kansen. Jelle kwam nog het verste. Hij 
probeerde lang zijn partij om te zetten in winst, maar wit 

verdedigde goed en uiteindelijk werd onder lichte tijdsdruk 
bij Jelle tot remise besloten. Ook bij Jan-Pieter werd het remi-
se. Hij kreeg kansen via de h-lijn maar liet ook een stuk in-
sluiten. Dit stuk offerde zijn tegenstander later weer terug 
voor een tegenaanval. Toch had Jan-Pieter via de h-lijn meer 
kunnen proberen. Jammer, het was een goede partij van zijn 
kant. Helaas moet Jonathan van der Krogt hetzelfde zeggen 
van zijn partij tegen ons oud-lid Walter Manschot. Ze speel-
den 2 keer eerder tegen elkaar en wonnen beiden een keer. 
Met degelijk spel was de partij lang in evenwicht. In het mid-
denspel kreeg Jonathan echter de beste kansen met het loper-
paar tegen een paard en loper. Samen met de dame manoeu-
vreerde men over het bord. Jonathan kwam niet in de proble-
men, maar zag ook de winstmogelijkheden niet. Nadat hij op 
een gegeven moment een pionzet overzag, was stukkenruil 
onvermijdelijk maar hij zag kans om zijn koning op te spelen, 
maar deed dit te snel en moest zijn loper voor een pion geven. 
Zo ontstond een stelling met een loper en vier pionnen tegen 
zes pionnen waarin beiden er tenslotte niet meer uit kwamen 
zodat tot remise werd besloten. Het was helaas weer niet de 
geluksdag van ASV-10. We verloren dus met 4-2 en ook dit 
keer hebben we kansen gehad, maar op de één of andere ma-
nier pakken we ze niet. Wel kunnen we zeggen dat we elke 
avond weer met plezier spelen en laat dat nu het belangrijkste 
zijn!     Jonathan van der Krogt 
Gedetailleerde uitslag Velp-2 – ASV-10: Bert Janssen 
(1466) – Jos Aarntzen (1778) ½-½; Walter Manschot (1615) 
– Jonathan van der Krogt (1511) ½-½; Jan van Galen 
(1623) – Lion de Kok (1405) 1-0; Arend Compagnie (1525) - 
Jelle Noordhuis (1244) ½-½; Jonkie Tjhwa (1400) – Jan-
Pieter Lourens(1273) ½-½; Ton Valen(1386) - Hugo van 
Essen (1171)1-0. Eindstand 4-2.  
 
ASV-12 lijdt nederlaag: In Dieren lukte het ASV-12 tegen 
Theothorne-2 niet een positief eindresultaat neer te zetten. 
Het werd een 4-2 nederlaag. De strijd begon vredig met een 
solide remise van Henk Kelderman. De stelling werd dichtge-
schoven en Henk gaf zijn tegenstander geen kans een opening 
te creëren. De strijd begon toen op de andere borden pas te 
ontbranden. Jan Sanders verzuimde stukken bij zijn aanval te 
betrekken waarna zwart in de tegenaanval ergens een stuk 
buit maakte. Daarna was het voor Jan kansloos. Hein van 
Vlerken leek daarna snel te gaan winnen. Hij won in het mid-
denspel een stuk, later offerde zijn tegenstander ook nog een 
kwaliteit waardoor Hein een toren voor stond. Zijn tegenstan-
der kreeg daarvoor wel 2 vrijpionnen en die zouden Hein nog 
veel hoofdbrekens bezorgen. Bij Hans Meijer ging het rede-
lijk gelijk op hoewel zijn tegenstander wat meer mogelijkhe-
den had. Hans wist de gevaren echter in de kiem te smoren en 
had zelf ook nog wat kansjes via de onderste lijn. Pas in het 
eindspel werd de druk te groot. Een vrijpion op de damevleu-
gel moest worden gestopt waarna een verzwakking op de 
andere vleugel teveel werd. Wim Peters vocht voor wat hij 
waard was. Hij raakte een pion achter in het middenspel en 
zijn toren kwam aanvankelijk in een wat ongunstige positie 
voor de eigen pionnen te staan waardoor deze kwetsbaar 
werd. Zijn tegenstander kreeg na een afwikkeling bovendien 
een vrijpion. Wim wist dit echter aardig te keepen maar bleef 
onder druk. Een momentje van onachtzaamheid koste hem 
materiaal via een paardvork. Toen was de strijd verloren. 
Hein van Vlerken was toen nog aan het zwoegen. De vrijpi-
onnen waren gaan lopen gedekt door de zwarte koning. Hein 
wist deze maar niet met zijn beide torens te stoppen. Ook zijn 
eigen vrijpion ging richting promotie. Na een afwikkeling 
hield hij een eindspel met toren tegen pion over. Dit gaf Hein 
natuurlijk niet meer uit handen. Opgelucht ging Hein daarna 
naar de bar voor zijn welverdiende wijntje! Frans Veerman 
speelde een boeiende partij aan bord 1. Gaandeweg verbeter-
de hij zijn stelling en kreeg in een eindspel met beide torens 
en dame nog op het bord dreigingen op de 7e rij. Bovendien 
had hij aanvankelijk een pion meer op de damevleugel. Via 
de open c-lijn leek hij de partij te beslissen via een combinatie 
op de onderste lijn maar het zat er net niet in. Ook Frans 
moest namelijk oppassen dat hij op de onderste lijn niet mat 
ging. De partij eindigde uiteindelijk via eeuwig schaak door 
zijn tegenstander in remise waarmee het 4-2 werd. 
Gedetailleerde uitslag Theothorne-2-ASV-12: Roderik Kant 
(1456)–Frans Veerman (1502) ½-½; Tjakko de Boer (1552) 
–Hans Meijer (1442) 1-0; Dirk Gerbrands (1482)–Jan San-
ders (1346) 1-0; Gilian Brouwer (1420)–Henk Kelderman 
(1262) ½-½; Hans Pragt (1173)-Hein v. Vlerken (1273) 0-1; 
Piet Loerts (1344)-Wim Peters (860) 1-0. Eindstand 4-2. 
 
Uitslagen interne competitie 17e ronde (12 januari 2012): 
F. Schleipfenbauer-Gerlich 1-0; Abrahamse-Huizinga ½-½; 
Knuiman-Steenhuis ½-½; Boom-R. Wille 0-1; Fassaert-Koe-
weiden 1-0; Hogerhorst-B. Schleipfenbauer 1-0; de Kok-
Wiggerts 0-1; Rietbergen-Wijman ½-½; Zuidema-J. Sanders 
½-½; Hageman-Noordhuis ½-½; Rijmer-v. Vlerken 1-0; Vis-
ser-Kelderman 0-1; Viets-Diekema ½-½; de Goeij-Peters 1-0. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: Woestenburg-Boele 1-0. 


