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52e jaargang no. 16      donderdag 18 april 2013 
Oploswedstrijd: Eerder bleek dat lang niet iedereen was 
voorbereid op een probleem van Jan van Woerden terwijl was 
aangekondigd wat er ging komen. Maar het leven kent her-

kansingen. Vorige week dus 
opnieuw een probleem van 
Jan van Woerden. Wit geeft 
mat in 2 zetten. Oplossing: 1. 
Pd3-b2. Helaas was er in het 
diagram een fout geslopen en 
stond het witte paard abusie-
velijk op g8 i.p.v. f8. Excuus 
daarvoor!! Aardig is dat het 
ook dan met 1. Pg8-e7 mat in 
2 is!! 
 
Bekercompetitie: De eerste 
kampioen dit seizoen is be-

kend. Dit succes komt op naam van Harm Steenhuis die vori-
ge week donderdag in de finale van de bekergroep wist te 
winnen van Albert Marks. Harm plaatste zich hiermee voor 
de kwartfinale van de Kroongroep.  
 
Externe competitie: De laatste ronde van de OSBO-
competitie is in volle gang. Zou ASV-5 het in Lichtenvoorde 
in de slotronde redden tegen SMB-2 was de brandende vraag 
bij onze vorige clubavond. Het liep al tegen middernacht toen 
het verlossende telefoontje kwam van teamleider Barth 
Plomp. “We zijn kampioen maar vraag niet hoe”. Na een 
zinderende slotfase kwam de eindstand via het beslissende 
punt van Erik Wille op 4-4 en dat was genoeg voor het kam-
pioenschap van ASV-5. Proficiat mannen!! ASV-7 sloot het 
seizoen goed af met een duidelijke 5½-2½ overwinning op 
PSV/DoDo-2. ASV-9 daarentegen verloor de slotwedstrijd 
onnodig met 3½-2½ van Het Kasteel-4. De jeugd van ASV-
11j verloor de slotwedstrijd tegen Mook-2 nipt met 3½-2½. 
Daartegenover stond de 4½-½ winst van ASV-8 op Ons 
Genoegen uit Almen en de 5½-½ zege van ASV-10 op 
Voorst-3. Intussen hebben dinsdag jl. ASV-12 en ASV-13 
alweer gespeeld. Daarover in een volgende EP meer. Maar 
alle aandacht richt zich nu eerst op de wedstrijd ASV-6 - 
Theothorne die morgenavond vanaf 20.00 uur in ons club-
gebouw wordt gespeeld. Dit mag u niet missen. Dus kom 
allen ons team steunen. Bij winst is ASV-6 kampioen!! Deze 
EP staat weer bol van de teamverslagen. A.s. zaterdag spelen 
onze eerste 4 teams alweer. Ook voor hun de slotronde van 
deze competitiejaargang. Onze KNSB-teams doen dat thuis 
in het Lorentz vanaf 13.00 uur. ASV-1 treft het Amsterdamse 
Caïssa-2, de nummer 2 op de ranglijst. Natuurlijk wil ons 
eerste ongeslagen kampioen worden. Ook bij ASV-2 staat 
niets meer op het spel. Tegen HMC Calder-2  uit Den Bosch 
kan derhalve vrijuit worden gespeeld. Ook ASV-3 kan zonder 
zorgen spelen. Tegen ASC uit Alphen aan den Rijn is de 4e 
plaats de inzet. Alleen ASV-4 moet nog vol aan de bak om 
degradatie te voorkomen. Alleen winnen is waarschijnlijk 
niet genoeg. Het hangt ook nog af van mogelijke versterkte 
degradatie van OSBO-teams uit de KNSB-competitie. Eerst 
maar eens zien te winnen en dan afwachten op de resultaten 
van anderen. Tegenstander in Groesbeek is PION-2.  
 
ASV-5 in extremis naar titel: ASV-5 ging met één matchpunt 
en 2 bordpunten voorsprong op De Elster Toren de slotronde 
in. Winst met 4½-3½ zou de titel brengen en als De Elster 
Toren met minder dan 6-2 van Velp zou winnen dan was 4-4 
zelfs genoeg. Het klinkt als een vrij simpele opdracht. Tegen-
stander SMB-2 was echter een taaie opponent en met de 
dreigende versterkte degradatie hadden de Nijmegenaren alle 
reden om van de zesde plaats weg te blijven. In een gezellige 
zaal in Lichtenvoorde moest het gaan gebeuren maar al snel 
bleek er zand in de raderen te zitten. Veel remises waren het 
gevolg. Anne Paul Taal ging de risico’s uit de weg en nam in 
een gelijke stand met minder tijd genoegen met een half punt. 
Een voorbeeld dat niet veel later gevolgd werd door Rob 

Huberts, die niets had bereikt. Coen Mekers kreeg ook al een 
variant op het bord met een enorme remisemarge. In een 
fractie mindere stelling volgde ook daar een puntendeling. 
Dat kon allemaal omdat Jacques Boonstra na prachtig spel 
gewonnen stond. Hij won een stuk en bleef alert op alle tacti-
sche grappen. Barth Plomp zal voor het eerst in zijn carrière 
een tegenstander getroffen hebben die degelijker was dan 
hijzelf. Ook hier was geen ontkomen aan remise. Nu stond 
Martin Weijsenfeld al enige tijd een stuk achter met wat 
onduidelijke compensatie maar kansen waren er voor René 
van Alfen. Erik Wille was intussen tegen oud-ASV-er Hans 
van Leeuwen in een eeuwig schaak gelopen. Gelukkig had 
Erik een vage ingeving om niet akkoord te gaan met remise 
en te wachten op de afloop van de andere partijen. Op zich-
zelf een rare gedachte, want eeuwig schaak is en blijft remise. 
René van Alfen speelde prachtig en kwam met 2 actieve 
torens en een vrijpion gewonnen te staan. Ineens kwamen er 
matbeelden in de stelling waar René zich door liet afleiden. 
Want het bleek geen mat en het voordeel verdween na pion-
verlies. De vijandelijke pion liep door en zo schoten we er 
een vol punt bij in. Martin Weijsenfeld had zich intussen 
hersteld en kreeg een remiseaanbod. Na wat miscommunica-
tie speelde Martin door en liet zich pardoes matzetten. 4-3 
achter en alles was weg, want eeuwig schaak is en blijft remi-
se. Nu zijn er uitzonderingen op die regel zo bleek afgelopen 
donderdag. Erik had zijn klok 7 minuten laten lopen en toen 
ASV 5 twee nullen verder was, moest gewonnen worden met 
nog slechts 3 minuten bedenktijd. Kennelijk was de tegen-
stander door de wachttijd wat uit zijn concentratie geraakt, 
want toen Erik een andere route koos met zijn koning om aan 
het schaak te ontkomen, gaf Hans van Leeuwen op het ver-
keerde veld schaak. Geen eeuwig schaak meer en weer spel 
voor Erik. Met dame en paard trok hij ten strijde en won 2 
pionnen, maar bovendien bleven er dreigingen. Toen Erik een 
tweede eeuwig schaak weliswaar een paar zetten te laat ver-
hinderde, kwam de blunder van de SMB-er. Damewinst door 
een paardvork bracht de 4-4 op het scorebord. Intussen had 
De Elster Toren met 4½-3½ gewonnen. En dat betekende dat 
4-4 genoeg was voor de titel. Erik kreeg meer schouderklop-
jes dan zijn schouders lief waren. De vreugde was enorm. En 
dat is zelfs te zien op Youtube (zoeken op Erik Wille slaat 
toe). Zo is ASV-5 tenminste een kleine 10 dagen promotie-
klasser. Er is echter een flinke kans dat degradatie van ASV-4 
verhindert dat ASV-5 komend seizoen promotieklasser is. Zet 
‘m op ASV-4!    Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag SMB-2-ASV-5: Hans Eshuis (1789)-
Anne Paul Taal (1948) ½-½; Peter Schut (1831)-Barth 
Plomp (1981) ½-½; Huub Janssen (1745)-Martin Weijsen-
feld (1869) 1-0; Hans v. Leeuwen (1725)-Erik Wille (1943) 
0-1; Peter van den Berg (1677)-René van Alfen (1774) 1-0; 
Guus Alberts (1711)-Coen Mekers (1849) ½-½; Valentijn 
Phijffer (1682)-Rob Huberts (1848) ½-½; Henk van de Berg 
(1701)-Jacques Boonstra (1766) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
Sterke winst ASV-7: Met een mooie zege sloot ASV-7 een 
prima seizoen af. Op PSV/DoDo-2 uit Putten, een gelijk-
waardige tegenstander, werd een grote zege geboekt en daar-
door is ASV-7 toch nog geëindigd in de subtop. De gezamen-
lijke slotronde vond plaats in Bennekom. Zij zorgden voor 
een hartelijk welkom door iedereen met gebak te ontvangen. 
Pieter Verhoef opende de score met een remise. In een Schot-
se partij dreigde zijn tegenstander al in de opening materiaal 
te verliezen maar wist dat te beperken tot slechts een pion. Na 
het middenspel ontsnapte hij tot teleurstelling van Pieter met 
eeuwig schaak. Jan Vermeer kwam met zwart niet goed uit de 
opening. Juist toen hij dacht de problemen te hebben over-
wonnen bood hij remise aan nadat hij een grafzet had gedaan. 
Dit leidde tot stukverlies zodat hij kon opgeven. Invaller 
Koen van Keulen (uit ASV-9) deed het prima. Direct na de 
opening won hij een stuk en schoof de partij regelmatig naar 
de winst. Tijs van Dijk opende heel normaal! Hij kwam wat 
minder te staan, maar toch bood de Puttenaar remise aan, wat 



natuurlijk door Tijs werd aangenomen. Ruud Verhoef kwam 
wat stroef uit de opening, maar gaandeweg nam hij het initia-
tief over. Dat mondde op een prachtige wijze uit in toren-
winst en dus partijwinst. Tom Bentvelzen creëerde met sterk 
schaak een vrijpion, die later gezelschap kreeg van een twee-
de. Beide pionnen werden bij de promotie geëlimineerd ten 
koste van 2 stukken en dus winst voor Tom. Theo Koeweiden 
kwam gaandeweg steeds beter in de partij. Hij rondde zijn 
partij af met een koningsaanval, waarin de Puttenaar zijn 
dame tegen toren en loper zou moeten inleveren, maar die 
wachtte dat niet af en gaf op. Bob Kooij stond ook al beter. 
Hij veroverde een pion, verloor die weer, om later toch weer 
een pion voor te komen. In tijdnood moest hij afzien van 
winstpogingen. Vermeld moet nog worden dat Ruud Verhoef 
gedeeld 1e werd als topscorer van klasse 2C met 6 uit 7. Pri-
ma gedaan! Pieter en Tijs van Dijk vinden we terug op de 
achtste plaats met 4½ uit 7.  Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag PSV/DoDo-2-ASV-7: Rob van Meurs 
(1743)-Ruud Verhoef (1686) 0-1; Dimitri Bious (--)-Jan 
Vermeer (1731) 1-0; Geurt-Peter van den Brink (1787)-
Pieter Verhoef (1434) ½-½; Olger van Donk (1656)-Tijs van 
Dijk (1736) ½-½; Hans Bloemen (1592)-Tom Bentvelzen 
(1630) 0-1; Peter Teune (1671)-Bob Kooij (1611) ½-½; 
Johan Cordes (1696)-Theo Koeweiden (1647) 0-1; Ferry 
Lunek (1657)-Koen van Keulen (--) 0-1. Eindstand 2½-5½. 
 
Afgang ASV-9: Het negende ging vol vertrouwen naar de 
laatste ronde. Hadden wij ons nog grote zorgen gemaakt over 
de match tegen Velp-2, na de winst tegen hen zat het wel 
goed. Wij moesten tegen de nummer laatst Kasteel-4. Zij 
hadden nog geen wedstrijd weten te winnen; slechts eenmaal 
3-3. Wij waren, eigenlijk voor het eerst dit seizoen, op volle 
sterkte. Bij SMB aangekomen hoorden we, dat Kasteel ook 
nog maar met vijf man was opgekomen. Wie kon nog aan 
verlies denken? Ayyoubi kon direct naar huis. Het kwam 
voor hem goed uit, want hij had de grootste moeite gehad 
zich voor deze wedstrijd vrij te maken. De eerste tegenslag 
kwam op weg naar Nijmegen. Er stond weer eens een file van 
vlak achter de A15 tot in Nijmegen. Zelf kwam ik een kwar-
tier te laat maar Peter van Deursen zelfs drie kwartier. Maar 
de ergste tegenslagen moesten nog komen. Ik gaf zelf het 
slechte voorbeeld. Ik dacht een leuke combinatie te maken: 
loperoffer op f2 gevolgd door een dameoffer om toen pas te 
ontdekken, dat het geplande vorkje niet kon. Zekria deed het 
beter. Hij nam de stelling vast in de hand en bouwde zijn 
voordeel uit. Hierbij was hij zeer attent en merkte dat een 
schaakje veel effectiever was dan torenwinst. Een prima 
overwinning. Zo stonden we toch weer voor. Maar niet lang. 
Peter van Deursen moest tegen jeugd aantreden. Hij ging al 
snel in de fout en moest een kwaliteit inleveren. Daarna bleef 
hij opmerkelijk lang overeind, maar na een paar uur begon de 
materiële achterstand toch zijn tol te eisen. Plots was er geen 
houden meer aan. Toen werd er nog aan twee borden ge-
speeld. Henk Kuiphof had steeds het initiatief. Daarvoor had 
hij een pion geofferd. Hij verwachtte steeds te gaan winnen. 
Maar steeds weer vond de tegenstander een oplossing. Uit-
eindelijk zat hij in een toreneindspel met nog steeds het ini-
tiatief, maar ook met nog steeds een pion achterstand. Dat 
werd te riskant en hij accepteerde de aangeboden remise. De 
rest van de avond liep hij kwaad rond; kwaad op zichzelf 
“want dat had ik toch moeten winnen.” Goed, 2½-2½ dus. 
Alleen onze topscorer Hedser Dijkstra speelde nog. Dan zal 
het wel goed zitten. Nee hoor. Zijn partij leek op de mijne. 
Hij offerde een stuk tegen drie pionnen. Althans dat was de 
bedoeling. Maar het werden er maar twee. En dat bleek nu 
net een rotpion te zijn. Onze man zat lang op een mogelijk-
heid te spinzen om een doorbraak te bewerkstelligen. Maar 
dat bleek er niet in te zitten. Met een stuk minder was hij dus 
kansloos. Wat een rotavond! Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-4 - ASV-9: NO - Saifudin 
Ayyoubi (1845) 0-1 (regl.); Mark Topper (1563)-Hedser 
Dijkstra (1682) 1-0; Toine van Bergen (1306)–Henk Kuip-
hof (1562) ½-½; Niels Radder (1496)–Hendrik van Buren 
(1545) 1-0; Ben van Cuyk (1372)-Zekria Amani (1598) 0-1; 
Bram Rutten (--)-Peter van Deursen (1178) 1-0. Eindstand 
3½-2½. 
 
ASV-11j - Mook-2: Op 12 april speelde het jeugdteam ASV-
11 hun laatste wedstrijd dit seizoen tegen Mook 2. De wed-
strijd begon met een anticlimax voor Em Reijmer. De 
schaakdame van het team scoort dit seizoen goed, maar blun-
derde haar eigen dame weg op zet 5. Geschokt speelde ze nog 
even door. Toen Em ook nog een paard inzette, nam haar 
tegenstander het stuk en daarna het punt volgaarne in ont-
vangst. De rest van het team was in complexe partijen gewik-
keld. Teun Gal speelde een erg goede partij. Zijn tegenstan-
der offerde een stuk voor een paar pionnen, won het stuk 
terug, maar verloor alle pionnen weer door goed spel van 

Teun. Toen Teun gewonnen stond, ging hij veel te snel spe-
len, waardoor hij al zijn voordeel weer inleverde. Dat kwam 
hem helaas op een verliespartij te staan. Bryan Hieltjes deed 
het net andersom: hij speelde in het begin te snel en ging toen 
nadenken en goed zijn tijd gebruiken. Daardoor won hij de 
verloren pion terug en kwam in een remiseachtige stelling uit 
met beiden een toren en een loper. De kemphanen konden 
geen vuist meer maken en de vrede werd getekend. Bryan 
komt daarmee in de totaalscore op 3 uit 5 - een uitstekende 
prestatie! Jean Lewin had zwart, wilde Frans spelen, maar 
zette pardoes 1…e5, in plaats van 1…e6. Volgens zijn eigen 
woord "was hij nog niet bezig met schaken maar wel aan het 
zetten". Hoewel Jean geen theorie kende van de Schotse 
opening die zijn tegenstander op het bord bracht, speelde hij 
creatief en dacht hij goed over zijn zetten na. Een leuke stel-
ling was het gevolg, waar beide partijen kansen hadden. Jean 
verloor een pion maar de gehele pionstructuur van zijn tegen-
stander was inmiddels om zeep geholpen. Helaas liet onze 
man zijn f6-paard slaan, die hij met zijn g-pion moest terug-
nemen, waardoor zijn koningsstelling ernstig werd verzwakt. 
Hier wist zijn tegenstander wel raad mee en Jean verloor snel, 
hoewel hij nog andere verdedigingsmogelijkheden liet liggen. 
In de analyse bleek zwart de beste kansen te hebben. Jean 
scoorde uiteindelijk slechts 1 uit 5, maar speelde in al zijn 
partijen geconcentreerd. Het hele seizoen werd hij nergens 
geveegd, waardoor we zeker weten dat de punten vanzelf 
komen. Alain van der Velden, topscorer met 100% op bord 1, 
zag de zwarte pionnen naar zijn koningsvleugel komen, ter-
wijl de damevleugel ook al overhoop lag. Alain pakte de 
stelling actief aan, creëerde tegenkansen, maar werd via een 
half-open g-lijn toch onder druk gezet. Nadat er een toren in 
de witte stelling drong leek het niet goed te komen. Zijn te-
genstander koos enkele malen niet de sterkste zetten en daar-
door kwam er een moeilijk te zien mat in twee voor Alain in 
de stelling. Door iets te snel te spelen ging dat mis, maar toen 
zijn tegenstander er niet voor koos een toreneindspel in te 
gaan met een extra pion werd zijn open koningsstelling hem 
toch fataal. Het volgende mat, een mat in 3, miste Alain niet 
en kon zo het punt binnen halen. Met 6 uit 6, het hele seizoen 
op bord 1, en een TPR van meer dan 1800 is zijn talent evi-
dent! De laatste partij was van Floris van Capelleveen. Hij 
speelde het hele seizoen veel te snel en had zich zichtbaar 
voorgenomen om lang na te denken. Steeds als Floris een 
goede stelling heeft opgebouwd (en dat heeft hij in al zijn 
partijen dit seizoen gedaan), gaf hij het door te snel spelen 
weg. Nu zat hij geconcentreerd achter het bord. Hij speelde 
een prachtige partij, waarbij de kansen steeds keerden. Eerst 
won hij enkele pionnen, verloor toen een kwaliteit, won er 
een pion bij, verloor een pion, ruilde stukken af en had een 
stelling waarvan niemand precies kon zeggen hoe het stond. 
Een leuke truc die in de stelling kwam kostte Floris de dek-
king van zijn paard, die werd opgepeuzeld. Zo stond hij een 
toren achter tegen 2 vrijpionnen, maar omdat deze nog niet 
ver waren gevorderd konden ze één voor één worden opge-
raapt. Iedereen dacht dat Floris zou gaan verliezen, behalve 
Floris zelf. Hij schaakte door en won via een dubbele aanval 
de toren terug. Plots stond hij nog maar één pion achter en 
zwart had grote problemen met zijn koningsstelling. Via 
allerlei schaakjes won Floris een pion en had de dames kun-
nen ruilen waardoor zijn verre vrijpion niet te stoppen was. 
Hij deed dat niet, won eerst nog een pion en ruilde toen pas 
dames. Het was uit. De tegenstander van Floris stak zijn hand 
naar voren om hem te feliciteren maar onze man dacht dat hij 
remise kreeg aangeboden dus zei nee en speelde door. Ieder-
een was verbaasd en lachte een beetje. Enkele zetten later 
maakte zijn tegenstander verbaal duidelijk dat hij het opgaf. 
Toen was het punt binnen met nog slechts 6 minuten op de 
klok. Kijk, dat noemen we goed nadenken! Floris scoorde een 
totaal van 1½ uit 4. De eindstand werd 2½-3½. Helaas verlo-
ren, maar we kunnen terugkijken op een prachtig seizoen. De 
maar liefst 5 matchpunten (5 meer dan vorig jaar!) had 
niemand vermoed. De jeugd komt er aan! Martijn Boele  
Gedetailleerde uitslag Mook-2-ASV-11j: Hein v.d. Linden 
(1547)-Alain v.d. Velden (950) 0-1; Ton Biemans (1516)-
Jean Lewin (624) 1-0; Nico Molle (1370)-Bryan Hieltjes 
(775) ½-½; Wim Hopman (1513)–Em Reijmer (--) 1-0; Jan 
Ermers (1141)-Floris v. Capelleveen (655) 0-1; Kees v. 
Straaten (1442)-Teun Gal (373) 1-0. Eindstand 3½-2½. 
 
Uitslagen interne competitie 27e ronde (11 april 2013): 
Beeke-Blok ½-½; Gerlich-Knuiman ½-½; R. Wille-Vermeer 
1-0; Bentvelzen-Hogerhorst 0-1; Koeweiden-P. Verhoef 0-1; 
Kuiphof-Boom ½-½; Kusters-van Buren 0-1; Koen v. Keu-
len-Zuidema ½-½; B. Sanders-Mollahosseini 0-1; de Groot-
Wijman 1-0; Sulejmani-Kooman 0-1; Hageman-Meijer 0-1; 
Stomphorst-Noordhuis 1-0; v. Vlerken-Kees v. Keulen 1-0; 
Rijmer-Stibbe 0-1; Visser-v. Deursen 0-1; Viets-Hartogh 
Heijs ½-½; J. Sanders-Kelderman 1-0. 


