
 

 

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIG ING   
       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 
       Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 

6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond: Donderdagavond in Activiteitencentrum 
Schreuder, Vlamoven 22-24, tel. 026-3696970 
Tel. aanmelden: M. Weijsenfeld 06-12618253 

ASV op internet: http://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

51e jaargang no. 36      donderdag 25 oktober 2012 
Oploswedstrijd: Een tweezet van R. Kofman en een hele 
knappe vind ik zelf. Wit geeft mat in twee zetten. Oplossing: 

De sleutelzet is: 1. Db5. 
 
Rapidcompetitie: Na de 9e 
ronde van vanavond voor 
de interne competitie 
wordt het tijd om een keer 
wat anders te doen. Vol-
gende week starten we 
dan ook met de eerste 4 
ronden in de rapidcompe-
titie. 
 
Externe competitie: De 1e 
ronde van onze teams in 
de 1e t/m 4e klasse OSBO 
kende wisselende resulta-

ten. Eerst gingen de 2 wedstrijden op dinsdag 16 oktober 
verloren. ASV-9 deed dat in Nijmegen van SMB-3 met 4½-
1½ terwijl ASV-10 de punten met een 4-2 nederlaag aan 
Twello-2 moest afstaan. Vorige week donderdag won ASV-6 
met 5½-2½ van De Toren-5 terwijl ASV-8 met 3-3 gelijk 
speelde tegen De Toren-7. Die avond won ook ASV-12 het 
onderlinge duel met 4-2 van ASV-13. Op vrijdagavond 
speelde ASV-11j tegen UVS-6 uit Nijmegen. Diezelfde 
avond won ASV-7 uit tegen De Toren-6j met 5½-2½. Mor-
gen volgt nog het restant van het duel Velp-1 - ASV-5. In 
deze wedstrijd staat het 1½-½ voor ons ASV-team. Heel veel 
kopij dus deze week, te weinig plaats voor alle verslagen 
daarom maar op volgorde van binnenkomst. ASV-6 en ASV-
7 volgen dus in het komende nummer. 
 
ASV-8 start met gelijkspel: ASV-8 startte, wederom in een 
nieuw seizoen in de 3e klasse OSBO, met een thuiswedstrijd 
tegen onze zuiderburen van De Toren-7. Hans Derendorp 
genoot net als Horst Eder van een welverdiende vakantie dus 
hun bijdrage laat nog even op zich wachten. Hub Kusters 
maakte zijn debuut voor ASV en speelde afgelopen donder-
dag op bord 1. Naar wat ik mee kreeg moet er wat gebeurd 
zijn in het middenspel toen het nog gelijk stond. De wedstrijd 
was namelijk opeens gestreden en Hub had verloren. Op bord 
twee speelde Ton van Eck. Hij was niet zo tevreden over zijn 
opening. Hij verloor een pion maar kreeg daarvoor wel ver-
schillende dreigingen. Toen ik hem in het middenspel sprak 
gaf hij aan dat zijn tegenstander veel fout kon doen. Klaar-
blijkelijk heeft die dat ook gedaan, want Ton kon een winst-
partij noteren. Op het derde bord had Lion de Kok na de 
opening een stelling met een pion minder waarvan ik niet 
wist wat hij er nog mee zou moeten gaan doen. Lion is echter 
een bijtertje, dat bleek ook nu wel weer. Hij speelde degelijk 
en wist nog een strijd op het bord te krijgen die maakte dat er 
uiteindelijk een remise bijgeschreven kon worden. Aan bord 
4 speelde één van onze twee invallers: Frans Veerman. In 
deze partij was het lang onduidelijk welke kant de partij op 
zou gaan. Eerst kwam Frans een pion achter, later stond die 
een kwaliteit voor, maar tijdnood naderde. Daar is Frans niet 
zo dol op. Achteraf bleek dat hij hier meerdere mogelijkhe-
den heeft laten liggen, maar de tijdsdruk maakte dat hij die 
niet zag. In deze partij werd ook tot remise besloten. Op het 
vijfde bord speelde ik, Jonathan van der Krogt. Ik speel het 
afgelopen jaar te weinig en dat werd vandaag weer duidelijk. 
Het was een stroperige partij, waar ik weinig mooie dingen 
verder dan 2 zetten heb gezien. Ik had het gevoel de hele 
partij achter de feiten aan te lopen. Er waren kleine spelden-
prikjes over en weer tot dat we in het eindspel belanden. Hij 
had een zwartveldige loper en ik alle pionnen op wit en ik 
had daarentegen een sterk paard. Daarbij maakte mijn tegen-
stander een fout waardoor ik 2 verbonden vrijpionnen kreeg. 
Wat deed ik ermee? Niets! Uiteindelijk kon ik het vrij een-
voudig remise maken, maar daar moest de tegenstander dan 
nog wel eerst een keer of vijf over nadenken voordat die dat 
ook zo zag. Op bord zes onze andere invaller, Thijs Stomp-
horst. Hij had een gelijkopgaande partij. Aan het eind van het 

middenspel, hadden beiden nog twee stukken, enkele ver-
bonden pionnen op de koningsvleugel, zijn tegenstander een 
pion in het centrum en Thijs een vrijpion aan de rand van het 
bord. Remise kwam dan ook ter sprake. Thijs kon echter 
goed bij de pion van zijn tegenstander komen en ook zijn 
vrijpion was sterk. Zijn tegenstander moest hiervoor veel 
meer moeite doen. Ik heb de keus bij Thijs gelaten, ik hoefde 
de partij tenslotte niet te spelen. Thijs speelde in eerste in-
stantie verder, maar besloot al snel er toch remise van te 
maken. Dit maakte dat we de wedstrijd eindigde met een 3-3 
gelijkspel, waarop mijn tegenstander de opmerking maakte: 
“had je niet even kunnen bellen, dan hadden we niet hele-
maal hier naartoe hoeven te komen”. Als teamleider ben ik 
tevreden, we hebben achter gestaan, we hebben kansen gehad 
en uiteindelijk eindigt het dan toch gelijk. Op naar de vol-
gende wedstrijd!   Jonathan van der Krogt 
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - De Toren-7: Hub Kusters 
(1642) - Mark van Gemert (1588) 0-1; Ton van Eck (1567) 
- Rolf Hendriks (1589) 1-0; Lion de Kok (1437) - Marco 
Vastenhout (1350) ½-½; Frans Veerman (1494) - Eric 
Roelofs (1546) ½-½; Jonathan van der Krogt (1500) - Cor 
Lindeman (1573) ½-½; Thijs Stomphorst (1307) - Franke 
van Netten (1452) ½-½. Eindstand 3-3. 
 
SMB-3 te goed voor ASV-9: SMB heeft de laatste jaren rake 
klappen opgelopen. Nog niet zo lang geleden speelde SMB-3 
nog in de KNSB-competitie. Maar in de 1e ronde was ASV-9 
in de 3e klasse OSBO al de tegenstander. Maar dieper lijken 
de Nijmegenaren niet te zullen zakken. Zij zijn verhuisd naar 
een wijkgebouw, dat aanzienlijk beter is dan het café, waarin 
de laatste jaren gespeeld werd. Er is nog wel één nadeel: ze 
moeten er om kwart voor twaalf uit. Maar het zal mij niet 
verbazen als SMB onder deze omstandigheden toch weer wat 
nieuw bloed zal weten aan te trekken en zij af en toe weer 
een promotie kunnen vieren. Het lijkt dat hun derde team te 
diep gezakt is en eigenlijk hoger thuis hoort. ASV-9 verloor 
met 4½-1½ en had daarbij eerder nog geluk dan pech. Wat 
een slechte seizoensstart hebben we daarmee gemaakt want 
op papier hadden we met ASV-9 duidelijk Elo-voordeel ten 
opzichte van onze tegenstander. Het kwam er totaal niet uit, 
een fikse tegenvaller dus. Het begon al moeilijk. Wase Omar 
speelde zijn eerste officiële partij in zijn leven. Hij toonde 
zich niet bang, maar zijn tegenstander was hem uiteindelijk 
toch de baas. Hierna liet Henk Kuiphof remise aantekenen. 
In een weinig schokkende partij bleef alles keurig in even-
wicht. Op dat moment verwachtte ik als uitslag 5½- ½ want 
wij stonden allemaal slechter. Saifudin Ayyoubi maakte er 
een zinderende partij van. Het was allemaal erg ingewikkeld. 
Onze man poogde van alles, maar liep zich stuk op een hech-
te verdediging. Hendrik van Buren was het volgende slacht-
offer. De opening was catastrofaal, maar met 2 pionnen ach-
terstand kon hij met een kwaliteitsoffer de boel helemaal 
dicht timmeren. De tegenstander had geen toekomst tenzij hij 
ging offeren. Ietwat tot verbazing van Hendrik deed hij dat 
ook en met succes. Toen speelden alleen nog Hedser Dijkstra 
en Zekria Amani. De laatste begon goed en leek iets beter te 
staan. Maar hij zette niet door kwam al snel onder druk en 
moest de kwaliteit inleveren. Dat maakte zwart onberispelijk 
uit. Hedser was ook onder druk een kwaliteit achter geko-
men. Ook hier moest de tegenstander de kwaliteit terugoffe-
ren. Met zijn koning midden tussen de zwarte pionnen leek 
winst een kleinigheid. Maar toen overzag hij een venijnig 
pionoffer van de ASV-er. Die speelde de zaak in tijdnood 
foutloos uit en ging zowaar met het volle punt naar huis. Zo 
maakte Hedser de avond voor het hele team weer draaglijk. 
    Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag SMB-3 - ASV-9: Jaap van Gelderen 
(1634) - Saifudin Ayyoubi (1845) 1-0; Oscar Mercan Cano 
(1527) - Hedser Dijkstra (1682) 0-1; Jan Aalbers (1422) - 
Henk Kuiphof (1562) ½-½; Wim Dentz (1487)-Wase Omar 
(--) 1–0; Roel Klein (1484) - Zekria Amani (1598) 1–0; 
Lucas de Jong (1488) - Hendrik van Buren (1545) 1–0. 
Eindstand 4½-1½. 
 



Verlies voor ASV-10: In een spannende wedstrijd met veel 
strijdlust redde ASV-10 het niet tegen Twello-2, dat afgelo-
pen seizoen uit de 3e klasse degradeerde. Het werd een 4-2 
nederlaag. Er was veel te beleven op de borden. Pas na bijna 
2½ uur spelen kwamen 2 partijen vlak na elkaar tot een eind. 
Thijs Stomphorst speelde een goede partij maar moest op een 
gegeven moment op dameruil ingaan. Daardoor verkreeg zijn 
tegenstander een beter eindspel en won daarbij een pion maar 
Thijs zocht naar kansen en kreeg die toen hij met toren en 
paard op de vijandelijke koning af kon gaan. Hij had hierbij 
met zetherhaling remise kunnen bereiken maar ging met het 
paard naar het verkeerde veld en ging toen meteen zelf mat. 
Bij Cor van der Jagt ging het lang gelijk op. Toen hij in het 
verre middenspel een pion verloor op g3 kreeg zijn tegen-
stander een sterke vrijpion. De stukken van Cor stonden te 
passief opgesteld waarna de vrije g-pion de partij besliste. 
Jan Sanders kreeg het in het middenspel moeilijk toen zijn 
tegenstander in een stelling met tegengestelde rokade de 
aanval koos op de koning van onze ASV-er. Jan had hierbij 
een paard op h7 heel ongelukkig staan en ook zijn andere 
stukken op de damevleugel kon hij maar moeilijk activeren. 
Zijn tegenstander kon dus de stukken goedzetten en de aan-
val bekronen. Hein van Vlerken zorgde voor een boeiend 
schouwspel. Hij liet zijn koning in het centrum en kreeg door 
een ruil een dubbelpion op de h-lijn. Daar stond voor Hein 
een half-open g-lijn op de witte koningsstelling tegenover. 
Toen zijn tegenstander dacht met een paardzet een vork in de 
stelling te brengen kon Hein dit stuk zomaar slaan. Het stuk 
kon niet worden teruggeslagen omdat dan een ander stuk 
verloren ging. Tot zover ging het goed. Even later koos Hein 
ervoor een kwaliteit te geven om verdere druk van de witte 
loper te voorkomen. Zijn tegenstander had toen ook al 2 
pionnen gewonnen. Na dameruil ontstond een interessant 
eindspel wat moeilijk te taxeren was. Helaas gaf Hein daarin 
zomaar een stuk weg. De overmacht aan pionnen was daarna 
te groot. Zo werd het 4-0, hoogste tijd dus om wat terug te 
doen. Dat kwam eerst van Gerard Viets. Hij kreeg vanuit de 
opening kansen over de zwarte velden richting koningsstel-
ling. Zijn tegenstander verdedigde echter goed. Toch hield 
Gerard met een sterk paard tegen een slechte loper het betere 
van het spel. Toen de dames werden geruild en de stelling 
open kwam kon zijn tegenstander de stelling verbeteren en 
werd het een open strijd waarin de uitslag niet te voorspellen 
was. In een van beide kanten veel te snel gespeeld toreneind-
spel liep plots een pion van Gerard door en kon hij het punt 
bijschrijven. Alleen Frans Veerman was toen nog aan het 
zwoegen. Na een gelijkopgaande partij kwam hij in het mid-
denspel met zijn pionnen op de damevleugel wat moeilijker 
te staan en verloor daarbij ook een pion. Gelukkig stonden 
zijn stukken wel actiever en kon hij druk houden op de zwar-
te stelling. In een spannende slotfase leek hij een stuk te 
winnen maar het werd slechts een pion. Zijn tegenstander 
hield daarbij een vrijpion op de a-lijn over. Frans ging er nog 
eens goed voor zitten en kreeg na een afwikkeling in een 
moeilijk toreneindspel ook een vrijpion. Hierin vergiste zijn 
tegenstander zich lelijk en blunderde de toren weg. Zo kwam 
ASV-10 nog mooi terug van een grote achterstand! 
Gedetailleerde uitslag Twello-2 - ASV-10: René Rouwhorst 
(1439) - Frans Veerman (1494) 0-1; Andries Westendorp 
(1506) - Thijs Stomphorst (1307) 1-0; Nico v. Schooten (--) 
- Cor van der Jagt (1201) 1-0; Jorik Jonker (--) - Jan San-
ders (1303) 1-0; Ruud van Swam (1252) - Gerard Viets (--) 
0-1); Frits Frijlink (1448)-Hein van Vlerken (1219) 1-0. 
Eindstand 4-2. 
 
ASV-11j speelt knap gelijk: Het jeugdteam ASV-11 speelde 
afgelopen vrijdagavond in een heel spannende wedstrijd 
uiteindelijk met 3-3 gelijk tegen UVS-6. Kopman Alain van 
der Velden liet zich aan bord 1 aanvankelijk wegdrukken 
waardoor zijn tegenstander grote kansen op de koningsvleu-
gel kreeg. Door een niet geheel geslaagde combinatie van 
zijn tegenstander kreeg Alain voor zijn dame en een pion een 
toren en 2 stukken. Door prachtig geraffineerd spel wist hij 
echter de dame van zijn tegenstander op te sluiten. Hij ver-
loor 2 stukken, maar bleef een toren voor. De rest was een-
voudig. Floris van Capelleveen liep op bord 2 iets te hard 
van stapel met een koningsaanval en schoot er een stuk bij in. 
Zijn tegenstander bouwde het voordeel keurig uit naar winst, 
hoewel hij het van de als een leeuw vechtende Floris niet 
cadeau kreeg. Op bord 3 speelde Aly-Asad Najak erg gecon-
centreerd. Hij had zowel de lichte als de zware stukken rich-
ting de koning van de tegenstander gezet, die met wit lang 
gerokeerd had. Hierdoor voelde wit zich genoodzaakt een 
kwaliteit te offeren. De aanval bleef onverminderd doorgaan, 
en toen Aly-Asad de matcombinatie op het bord had, ging 
zijn tegenstander door de vlag. Een topinvaller! Bryan Hiel-
tjes kwam netjes uit de opening. Het loperpaar en een vrijpi-
on zorgden voor grote problemen bij zijn tegenstander. Deze 
blunderde toen een toren weg, waardoor de winst eenvoudig 
werd. Een keurige overwinning. Teun Gal speelde de ope-
ning op bord 5 geweldig. Hij kreeg enorme kansen doordat 

de witte koning nog in het centrum stond. Toen hij de beslis-
sende klappen uit moest delen, speelde hij iets te snel, waar-
door hij een grote fout maakte en zijn dame moest geven om 
mat te voorkomen. Kort daarna was het afgelopen. Daar had 
meer ingezeten, maar Teun komt er wel! Em Reijmer speelde 
voor het eerst in de heuse officiële competitie. Ze speelde 
een prachtige partij, die lang gelijk op ging en op remise leek 
uit te draaien. Juist op het moment dat alle dreigingen voor 
beide schakers uit de lucht waren had Em een momentje van 
verstandsverbijstering en gaf pardoes een volle toren weg. 
Dat kan gebeuren! Ze kan terugkijken op een uitstekende 
partij. Het werd dus 3-3. Het eerste wedstrijdpunt ooit voor 
ASV-11j. Een echte teamprestatie!  Martijn Boele  
Gedetailleerde uitslag ASV-11j - UVS-6: Alain van der 
Velden (950) - Harry Huisman (1520) 1-0; Floris van Ca-
pelleveen (655) - Tobi van Scheijndel (1140) 0-1; Aly-Asad 
Najak (767) - Rob Lubbers (1363) 1-0; Bryan Hieltjes (775) 
- Arjan Schoonen (--) 1–0 Teun Gal (373) - Robert Kerkho-
ven (--) 0-1 Em Reijmer (--) - Jaap Stork (1187) 0-1. Eind-
stand 3-3. 
 
ASV-12 houdt ASV-13 eronder: ASV-12-captain Ko Koo-
man lachte minzaam bij de vele provocaties van ondergete-
kende. En dat deed Ko na de wedstrijd nog steeds. Zijn ploeg 
had op overtuigende wijze de eerste zege van het seizoen 
gepakt. Het duel begon al 2 weken geleden. Ko Kooman 
kreeg het zwaar tegen Tom Verberk. De jeugdspeler uit ASV 
13 kwam zelfs 2 pionnen voor. In het eindspel verspeelde de 
debutant in een seniorenteam een pion. Routinier Ko Koo-
man bleef alert en kon uiteindelijk via zetherhaling remise 
afdwingen. Afgelopen week was ASV-12 oppermachtig. 
André de Groot kwam goed uit de opening tegen Clemens 
Wijman. Hij had daar wel een pion voor geofferd. Toen 
André niet nauwkeurig genoeg speelde was Clemens er als 
de kippen bij om het punt binnen te halen. Koen van Keulen 
vergrootte de voorsprong. Bob Sanders gaf in de opening 
pardoes een stuk weg en ondanks taai verdedigen was dat 
teveel van het goede. Jelle Noordhuis was te sterk voor Aly-
Asad Najak. De jeugdspeler raakte eerst 2 pionnen kwijt en 
daarna won Jelle nog een kwaliteit. Uiteindelijk werd Aly-
Asad matgezet. Jan Diekema en Danny Hageman maakten er 
een spannend gevecht van. In het toreneindspel had Danny 2 
pionnen meer, maar gezien de zege van zijn team was hij 
tevreden met een puntendeling. Jan Zuidema redde de eer 
voor ASV-13. Een positioneel voordeel leverde een stuk op. 
Kees van Keulen vocht met een gevaarlijke vrijpion nog 
terug, maar Jan Zuidema wist het gevaar te bezweren. Zo 
eindigde het leuke duel in 4-2 voor ASV-12. Het belangrijk-
ste was echter dat iedereen weer een plezierige avond had. 
     Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag ASV-12 - ASV-13: Clemens Wijman 
- André de Groot 1-0; Ko Kooman - Tom Verberk ½-½; 
Koen van Keulen - Bob Sanders 1-0; Kees van Keulen - Jan 
Zuidema 0-1; Jelle Noordhuis - Aly-Asad Najak 1-0; Dan-
ny Hageman - Jan Diekema ½-½. Eindstand 4-2. 
 
C-jeugd: Op 29 september was de 2e wedstrijddag bij de 
jeugd in de landelijke meesterklasse C. De eerste speeldag 
leverde in de 1e ronde een 4-0 nederlaag op tegen Leider-
dorp-C. Na een bye in de 2e ronde op deze eerste speeldag 
verschenen we weer met frisse moed aan de start. Tegen het 
sterkere HMC Calder uit Den Bosch verloren we met 3-1. 
Pieter Verhoef scoorde het enige punt. Toch hadden we in 
deze wedstrijd lange tijd goede kansen. In de 4e ronde trof-
fen we een gelijke opponent in het C-team van het Schaak-
kwartier uit Grijpskerk. Ook in deze wedstrijd hadden we 
lange tijd de betere kansen maar we moesten uiteindelijk 
berusten in een 2-2 gelijkspel. In deze wedstrijd won Pieter 
Verhoef. Tom Verberk en Floris van Capelleveen speelden 
remise terwijl Alain van der Velde verloor.   Ruud Verhoef 
 
Den Haag: Bij het jaarlijkse NK-bedrijvenschaak voor 
teams,dat op 29 september in Den Haag werd gespeeld, na-
men ook 2 ASV-ers voor hun werkgever deel. Remco de 
Leeuw speelde in het eerste team van Rabo-bank en scoorde 
evenals Sjoerd van Roosmalen, die voor het eerste team van 
Veiligheid en Justitie speelde, 4 uit7. Het toernooi werd 
gewonnen door TU Eindhoven. Remco eindigde met zijn 
team als 10e (17½ bordpunten en 9 matchpunten), Sjoerd 
werd met zijn team 14e met 17 bordpunten en 8 matchpunten. 
Er namen in totaal 47 teams van 4 spelers deel. 
 
Uitslagen interne competitie 8e ronde (18 oktober 2012): 
Beeke – Hoogland 1-0; Woestenburg – Karssen 0-1; Wil-
genhof – Boel 0-1; R. Wille – Maassen van den Brink ½-½; 
Weijsenfeld – Knuiman 0-1; Huizinga – van Alfen ½-½; E. 
Wille – Dekker 1-0; Huberts – Hogerhorst ½-½; Velders – 
van Deursen 1-0; Viets – Rijmer 0-1; Stibbe – Hartogh Heijs 
0-1; Visser – J. Sanders 0-1; van Vlerken – Kelderman ½-½; 
Meijer – van de Velde 0-1. 
Uitslag ASV-bekercompetie: Koeweiden – Kooij 0-1. 


