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Oploswedstrijd: Vorige week moest er een studie van Pogos-
jants uit 1977 worden opgelost. Wit speelt en wint. Ik moet 

er wel iets bij vertellen. In 
studies geldt de regel, dat 
zwart mag rokeren, tenzij je 
kunt aantonen, dat hij niet 
meer kan rokeren. Wie 
denkt, dat de oplossing hier 
1. Ta7 is komt bedrogen uit 
want dan volgt zwart met 
1…0-0 en probeer dan nog 
maar eens te winnen. Op-
lossing: 1. Te7+, Kf8 2. 
Tf7+, Ke8 3. Ta7, Kf8 4. 
Kf6  en wit wint. 
 
Probleemvrienden: Afgelo-

pen zaterdag was de Nederlandse Bond van Schaakpro-
bleemvrienden in ons clubgebouw bij ASV te gast voor de 
24e Henk Hagedoorn oploswedstrijd en de najaarsvergade-
ring. Een dag die werd afgesloten met een lezing waarbij 
enkele bijzondere stellingen centraal stonden. Daaronder ook 
een stelling van ons vroegere lid Jan van Woerden. Deze 
zgn. bijzondere bond is bij de KNSB aangesloten en houdt 
zich dus bezig met een specifieke tak van het schaken. De 
deelnemers die uit heel Nederland maar ook uit België kwa-
men, gingen helemaal op in de veelal zeer pittige stellingen 
die zij voorgeschoteld kregen. Daaruit bleek wel hoe moei-
lijk deze discipline van het schaken is. Waarschijnlijk gaat 
deze editie de boeken in als de moeilijkste tot nu toe. Maar 
zoals met elke schaakvorm van onze prachtige sport werd 
ook dit met veel plezier en passie beleefd. Twee ASV-ers 
namen er deel. Wouter van Rijn, ook lid van deze bond, 
eindigde in de A-groep als 10e. Hij was niet ontevreden met 
zijn score zeker gezien de moeilijkheidsgraad van de pro-
bleemstellingen. Winnaar werd de in België woonachtige 
Fin Jorma Paavilainen. Deelname was ook open voor niet-
leden. Nico Schoenmakers waagde zich als enige clubgenoot 
aan deze beproeving. Het viel hem niet mee maar hij vond 
het een leuke ervaring. Voor ASV was het een aangename 
kennismaking met deze bond. 
 
Externe competitie: In de 2e OSBO-competitieronde viel de 
balans in de wedstrijden van onze teams in het nadeel uit. 2 
keer winst, 4 keer verlies en een gelijkspel werd er geno-
teerd. ASV-5 kwam tegen één van de medefavorieten Roka-
de tekort en verloor met 3-5. ASV-6 boekte een verdiend 
punt met een 4-4 gelijkspel uit bij UVS-3. ASV-7 was thuis 
met 5-3 te sterk voor Elster Toren-2. ASV-8 was duidelijk 
de mindere tegen het sterke Rhenen-1. Het werd een 4½-1½ 
nederlaag. Ook ASV-10 moest er in Groesbeek tegen PION-
4 met dezelfde cijfers aan geloven. De jeugd van ASV-11 
weerde zich heel knap tegen het sterke Millingen maar 
kwam met een 3½-2½ nederlaag net tekort. ASV-12 tenslot-
te won met 3½-2½ van Wageningen-7. Vandaag en morgen 
zijn de laatste 2 wedstrijden. Eerst vanavond ASV-9 tegen 
Veenendaal-5 en morgenavond ook weer in ons clubgebouw 
ASV-13-Tornado-3j. Dus kom ook morgenavond naar ons 
clubgebouw vanaf 19.30 uur kijken naar de verrichtingen 
van dit team!! In deze EP de eerste verslagen. 
 
Gelijkspel voor ASV-6: Het zesde heeft in de 2e ronde van 
de OSBO-competitie het eerste wedstrijdpunt binnenge-
haald. De wedstrijd in Nijmegen tegen het derde van UVS 
had een spannend verloop, maar bleef eigenlijk de hele 
avond in balans. Het begon met een ‘grootmeesterremise’ 
van Theo van Amerongen tegen Marco Braam, oud-speler 
van het zesde van ASV. Dit voorbeeld werd even later ge-
volgd door een remise aan het eerste bord. Ruud Verhoef zag 
na een veelbelovende opening zijn voordeel verdwijnen en 
zijn remiseaanbod werd geaccepteerd. Op de andere borden 
bleef lang alles in evenwicht. Albert Marks was de eerste die 
in de problemen kwam. Hij verloor een belangrijke pion en 

verloor even later een tweede, maar hij bleef vechten. Nico 
Schoenmakers offerde een pion en kreeg een prachtige aan-
val. We telden dit punt al. Rob Huberts kwam intussen prima 
uit de openingsproblemen met zwart en scoorde een goed 
halfje. Jacques Boonstra stond overwegend maar overzag 
een loperzet van zijn tegenstander, waarmee deze een pion 
kon winnen. Jacques offerde echter een volle toren voor 
tegenspel. Hij kon tijdelijk de vijandige loper afsluiten en 
een aanval beginnen met paard, dame en toren. We taxeer-
den zijn stelling toch als verloren. Jan Groen had een inge-
wikkelde stelling, waarbij hij in het centrum een pion dreig-
de te verliezen ten koste van activiteit op de damevleugel. 
Robert Naasz speelde een evenwichtige partij, maar zijn 
remise bod werd geweigerd. Het lukte Albert niet om na een 
stukoffer eeuwig schaak te geven. UVS kwam daarmee een 
punt voor. Inmiddels kwam er bij Nico een eindspel met een 
pluspion op het bord waarin onze man remise weigerde. 
Even later, in tijdnood, overzag hij echter een kleinigheid en 
stond ineens een volle kwaliteit achter en daarmee kwam 
UVS op twee punten voorsprong. Toen was daar de meeval-
ler van Jacques. Hij hield de stelling zo aanvallend gecom-
pliceerd, dat zijn tegenstander geen oplossing voor de pro-
blemen vond en door zijn vlag ging. Robert kreeg toen remi-
se aangeboden. De stelling was misschien iets beter voor 
hem, maar met 2 minuten op de klok accepteerde hij de 
remise. En toen was er nog de partij van Jan Groen. Via de 
damevleugel kwam hij binnen en door nauwkeurig spel wist 
hij zijn tegenstander met de zware stukken prachtig te ver-
slaan. Het was daarmee 4-4 geworden. Een terecht gelijkspel 
vonden zowel UVS als ASV. Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag UVS-3 – ASV-6: Ivar Heine (1920) - 
Ruud Verhoef (1891) ½-½; René ten Bos (1803) - Rob 
Huberts (1829) ½-½; Erik van Oosterhout (1741) - Nico 
Schoenmakers (1818) 1–0; Michel de Kruyf (1837) - Jac-
ques Boonstra (1791) 0–1; Marco Braam (1776) - Theo 
van Amerongen (1811) ½-½; Lambert Hofman (1818) - 
Robert Naasz (1742) ½-½; Marcel Verstappen (1737) - Jan 
Groen (1691) 0–1; Klaus Wüstefeld (1793) - Albert Marks 
(1732) 1–0. Eindstand 4-4. 
 
Goede zege ASV-7: Na het gelijkspel in de openingsronde 
tegen Wageningen-4 was Elster Toren-2 de volgende tegen-
stander. Onze nieuwe mannen aan borden 1 en 7 waren als 
eerste klaar. Paul van der Lee zag in een gelijk opgaand duel 
geen heil meer in verder spelen en besloot tot remise. Ron 
Brachten had goede kansen tot hij opeens een paard weggaf 
en moest opgeven. Tijs zag tot zijn geluk wederom Frans op 
het bord verschijnen en kon opnieuw een vergiftigde pion 
buitmaken door de rokade uit te stellen. Waar het in de 1e 
ronde nog misging verliep deze partij vlekkeloos. Het mate-
riële overwicht werd uitgebouwd en toen zijn opponent in 
wanhoop ging aanvallen zette Tijs hem pardoes mat. Door 
zeges van Theo Koeweiden en oud-captain van dit team, nu 
invaller, Jan Vermeer kwam ASV-7 op voorsprong. Theo's 
tegenstander pakte op zet 13 een pion. Maar Theo had hierop 
een truc en won een paard en speelde het daarna rustig uit. 
Jan's tegenspeler antwoordde in de opening met b5. Het 
werd een lange laveerpartij waarbij Jan wel steeds druk 
hield. Dat leverde een pion en de partij op. De spanning in 
de wedstrijd kwam nog even terug toen Rob van Belle zijn 
partij verloor: 3½-2½. Maar de partijen van Hans Rigter en 
Tom Bentvelzen stonden stralend. Hans kreeg in een Sicili-
aan een gevaarlijke vrijpion waar zwart een loper voor moest 
geven. Met alle zware stukken nog op het bord was het eind-
spel moeilijk. Met goed verdedigen kwam Hans tot consoli-
datie en in tijdnood zette hij in het verre eindspel zijn tegen-
stander tot diens grote verrassing in 1 klap met een pionnetje 
mat. Een welverdiende zege. Misschien wel de beste partij 
van de avond kwam van Tom die er met een halfje maar 
karig voor werd beloond. Opnieuw aan het zware 2e bord 
met een Elster opponent van bijna 1800 elo creëerde Tom 
maar liefst 3 pionnen meer, die ook nog ver opgerukte en 
verbonden vrijpionnen waren! De dames waren echter nog 



op het bord en eeuwig schaak was nauwelijks te vermijden. 
Remise dus. Zo is de start van ASV-7 deze competitie met 
deze 5-3 overwinning uitstekend!  Tijs van Dijk  
Gedetailleerde uitslag ASV-7-Elster Toren-2: Paul van der 
Lee (1807) – Hans Polman (1832) ½-½; Tom Bentvelzen 
(1662) – Erwin Mol (1799) ½-½; Rob van Belle (1747) – 
Tom Derksen (--) 0-1; Hans Rigter (1701) – Hans Donker 
(1700) 1-0; Tijs van Dijk (1745) – Rob Nieuwboer (1700) 1-
0; Jan Vermeer (1719) – Jan Delhaye (1691) 1-0; Ron 
Brachten (1663) - Jo Engels (1661) 0-1; Theo Koeweiden 
(1626) – Henri Schrader (1535) 1-0. Eindstand 5-3. 
 
Rhenen-1 te sterk voor ASV-8: In de 2e competitieronde 
moest ASV-8 het opnemen tegen Rhenen-1, een sterk team 
waar terecht van werd verloren. De 4½-1½ eindstand spreekt 
boekdelen. Maar met name aan de topborden hebben Horst 
Eder en Bob Kooij het goed gedaan. De wedstrijd was in een 
klein zaaltje met negen tafels, waar ook onze zes speeltafels 
zich bevonden. Zoals een tegenstander het pakkend om-
schreef: de even spelers waren er, op de oneven spelers van 
de tegenstander moesten we even wachten. Met name voor 
Hub Kusters aan bord drie was dit vervelend omdat zijn 
speler een half uur later kwam. Hij had eerst nog een andere 
afspraak en kwam daarna spelen. Bij Jonathan van der Krogt 
was het op bord 6 snel bekeken. De opening ging gelijk op, 
maar Jonathan speelde precies wat zijn tegenstander graag 
zag en zodoende kreeg deze een positioneel overwicht. Jona-
than verdedigde en hoopte mogelijkheden te zien, maar zag 
dit niet en zag ook een zet van zijn tegenstander over het 
hoofd waardoor het mat in 2 was. Remco Menger verloor 
niet veel later ook. Hij kwam niet lekker uit de opening. Zijn 
tegenstander was gewoon beter gaf hij na afloop aan. Hub 
Kusters was de volgende die een nul moest laten noteren. Hij 
had een partij met mogelijkheden voor beide kanten en op 
sommige momenten zelfs een overwicht voor Hub, maar hij 
overzag het binnendringen in zijn stelling door de vijandelij-
ke dame over het hoofd en koos vervolgens ook niet voor de 
juiste verdediging. Bob Kooij liet vervolgens een punt note-
ren. Tegen een qua Elo betere speler creëerde hij een duide-
lijk positioneel overwicht wat hem kansen bood op zowel de 
dame- als de koningsvleugel. Bob won na dreigende stuk-
winst. Oscar Mercan was op dat moment nog aan het vech-
ten voor wat hij waard was. Hij probeerde tot in tijdnood 
winst- of remisemogelijkheden te vinden, maar het over-
wicht van zijn tegenstander was te groot. Rest ons de dege-
lijke en goede remise van Horst Eder tegen een sterkere 
tegenstander. De kansen in de partij gingen over en weer en 
op het moment dat tot remise werd besloten kon de partij 
nog beide kanten op, maar of één van beide een duidelijk 
voordeel kon behalen? Helaas moesten we deze wedstrijd 
afsluiten met een dikke nederlaag, maar de volgende wed-
strijd zijn er weer nieuwe kansen! Jonathan van der Krogt 
Gedetailleerde uitslag Rhenen-1 - ASV-8: Jacob de Gooyer 
(1771) - Horst Eder (1530) ½-½; Jan van Laar (1768) - 
Bob Kooij (1615) 0-1; Diederick Vos (1612) - Hub Kusters 
(1617) 1-0; Daniël van Dam (--) - Oscar Mercan (1549) 1-
0; Gerard de Visser (1589) - Remco Menger (1407) 1-0; 
Rene Hovestad (1542)-Jonathan van der Krogt (1511) 1-0. 
Eindstand 4½-1½. 
 
ASV-10 incasseert nederlaag: In de 2e ronde van de externe 
bleek PION-4 voor ASV-10 een maatje te groot. Het werd 
4½-1½ voor het Groesbeekse team. ASV-10 stond dit keer 
onder leiding van non-playing captain Barth Plomp. Hij 
verving Ko Kooman, die in Den Haag deelnam aan een 
weekendtoernooi. Op bordvolgorde ontving uw redacteur de 
volgende karakteristieken. Koen van Keulen kreeg door slim 
spel van zijn tegenstander een hecht uit drie pionnen be-
staand blok in het centrum tegenover zich. Door de druk van 
deze pionnen kwam Koen slechter te staan. Dit resulteerde in 
stukverlies en daarmee verlies van de partij. Ook Kazem 
Mollahosseini kon het niet bolwerken. Aanvankelijk zag dat 
er niet naar uit want hij stond zelfs wat beter. Door een fout-
je verloor hij toch een stuk. Een toren stond in de penning en 
alles ging daarna verkeerd. Danny Hageman kreeg met wit 
een Konings-Indiër tegen wat hij een lastige opening vind. 
Niettemin kreeg hij licht voordeel. Maar nooit had hij het 
gevoel dat hij goed stond. In het middenspel verloor hij een 
pion maar zwart speelde onnauwkeurig en de pion kon wor-
den teruggewonnen waarbij de dames en lopers werden 
afgeruild en er een gelijkwaardig toreneindspel op het bord 
kwam. Het remiseaanbod nam Danny graag aan. Een terech-
te remise! Kees van Keulen won in het middenspel een pion. 
Deze hield hij vast tot in het eindspel. Daarin gaf zijn tegen-
stander in een stelling met ongelijke lopers en geblokkeerde 
pionnen pardoes een stuk weg en gaf even ;later op. Het 
bleef de enige overwinning aan Arnhemse zijde. Jelle 
Noordhuis raakte in het middenspel door een vorkje van een 
pion een paard kwijt. Ondanks de druk die Jelle uitoefende 

op de koningsstelling moest hij uiteindelijk toch opgeven 
omdat hij de druk niet door kon zetten. Zowel de tegenstan-
der van Jan Diekema als hijzelf openden voorzichtig. Maar 
op zet 18 verzette Jan de c-pion en dat bleek foutief. Lang-
zaam maar zeker ging het minder tot er een verloren eindspel 
restte waarin zijn tegenstander een serie vrijpionnen had.  
Gedetailleerde uitslag PION-4 – ASV-10: Jacques Thijssen 
(1659) – Koen van Keulen (1520) 1-0; Henk Arts jr. (1686) 
– Kazem Mollahosseini (1370) 1-0; Anton Grutters (1650) 
– Danny Hageman (1223) ½-½; Jan van Kessel (1545) – 
Kees van Keulen (1370) 0-1; Gregor Plum (1611) – Jelle 
Noordhuis (1301) 1-0; Rene Slaa (1321) – Jan diekema 
(1207) 1-0. Eindstand 4½-1½. 
 
Daglichtschaak: Op de schaakmiddag van 5 november jl. 
zette Jaap Glazenburg het Daglichtschaak naar zijn hand. 
Het was een regenachtige dag, dus was het weer om binnen 
te zitten en een potje te schaken. Dat deden dertien schakers. 
Ook mochten we een nieuwe schaker begroeten: Meindert 
Rudolphi terwijl Bertus Teunissen van Manen voor het eerst 
dit seizoen kwam. Onze nieuwe sterspeler is ongetwijfeld 
Jaap Glazenburg. Ook deze middag won hij al zijn drie par-
tijen. Nu al heeft Jaap 2½ punt voorsprong, mede omdat de 
nummer twee Hans Donker verstek moest laten gaan, zo ook 
Ko Kooman. Rob Cornips, Henk Schunk en Horst Eder, 
laatstgenoemde nota bene net gepromoveerd uit de B-groep, 
volgen dus op gepaste afstand. Walter Manschot voegde 
twee punten aan zijn totaal toe. Dat hadden er 2½ moeten 
zijn, daar hij Jan Vermeer met remise liet ontsnappen. Hub 
Kusters deed het wat minder goed. Zijn enige winstpunt was 
tegen Jan Vermeer, die opgaf omdat hij onterecht dacht dat 
hij mat ging. Robbert Lubbers zette met twee punten een 
sprintje in en Gerrit Jansen veroverde tegen Bertus Teunis-
sen van Manen zijn eerste zege. Kazem Mollahosseini kwam 
alleen tegen Fritz tot remise. Ben Bergen kwam deze middag 
niet tot een score. In gewonnen stand gaf hij in een partij een 
toren weg. Het was weer een gezellige middag, met leuke 
partijen. De datum voor de volgende Daglichtschaakdagen 
zijn: dinsdag 3 december, 7 januari, 4 februari, 11 maart en 1 
april.     Jan Vermeer 
 
Druten: Regelmatige bezoekers van toernooien kennen de 
stand van Schaakkunst natuurlijk waar veel leuke artikelen 
worden aangeboden met het schaken als thema. Op zondag 
10 november werd in Druten het 1e Schaakkunst-
rapidtoernooi gehouden. Ingedeeld werd in groepen van 8 
spelers op Elosterkte. Zo waren er 6 groepen geformeerd. Er 
waren 2 ASV-ers naar Druten afgereisd. Zo was Tony Ho-
gerhorst, op Elo als 7e geplaatst, ingedeeld in de sterke A-
groep. Hierin kwam hij tot 2½ uit 7 en dat was goed voor 
een gedeelde 5e plaats. Ko Kooman deelde in groep E, achter 
groepswinnaar Peter Hamers van De Toren, de 2e plaats met 
nog 3 schakers. Zij scoorden allen 4½ uit 7. Diezelfde dag 
opende Hans Böhm bovendien in de speellocatie een prach-
tige Schaakkunst-expositie. Het was dan ook een mooie dag 
voor schakers en liefhebbers van Schaakkunst! 
 
Utrecht: Zaterdag jl. werd het jaarlijkse rapidtoernooi van de 
Utrechtse schaakvereniging “De Rode Loper” gehouden. 
Twee ASV-ers troffen we aan onder de uiteindelijk 78 deel-
nemers. Ook bij dit toernooi werd gespeeld in groepen van 8. 
Succes was er voor René van Alfen. Hij wist in groep 4 de 
gedeelde 1e plaats te pakken met een score van 5 uit 7. He-
laas bleef een ingedeelde schaker weg zodat er 7 spelers in 
deze groep overbleven. Theo Koeweiden bracht het er in 
groep 7 vanaf met een keurige 3½ uit 7.  
 
Eindhoven: Het open NK rapid voor de jeugd zaterdag jl. in 
de Technische Universiteit in Eindhoven was weer een groot 
succes. Heel veel deelnemers en voor elk geboortejaar van 
1993 t/m 2005 en de categorie U25 was er (soms gecombi-
neerd) een groep. Er werden per groep 9 ronden gespeeld. 
Vier van onze jeugdspelers troffen we aan in de eindstanden. 
In de gecombineerde groep 1995-1997 eindigde Xadya van 
Brunxvoort op 3½ punt. Ze bleef daarmee Bent Schleipfen-
bauer een vol punt voor die op zijn beurt dit keer niet verder 
kwam dan 2½ punt. Succesvol was Pieter Verhoef in zijn 
groep 2000. Daarin werd hij met 7½ uit 9 heel knap gedeeld 
1e. Mika Bloksma had zijn dag niet. In de groep 2003 kwam 
onze speler niet tot scoren maar deed wel weer veel toer-
nooi-ervaring op. 
 
Uitslagen interne competitie 10e ronde (14 november 2013): 
Hendriks-Hoogland 0-1; Knuiman-Fassaert ½-½; Groen-R. 
Wille 0-1; Kusters-Eder ½-½; van Buren-Mercan 1-0; de 
Kok-Wong 0-1; van der Krogt-Kooman 0-1; Jurriens - Men-
ger 0-1; Zuidema-Kees v. Keulen 1-0; van Deursen-Hartogh 
Heijs 1-0; Rijmer-Kelderman 1-0; Visser-J. Sanders 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Naasz - Gubbels 1-0; Kooij 
- Noordhuis 1-0. 


