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52e jaargang no. 9      donderdag 28 februari 2013 
Oploswedstrijd: Een Fins uitstapje vorige week. In een toer-

nooi in Lahti in 1980 
speelde Heuttinen tegen 
Freund. Wit speelde en 
won. Dat zou u ook wel 
kunnen. Oplossing: 1. 
De7+, Pxe7 2. dxe7+, 
Ke8 (of …Kg8) 3. Pf6#. 
 
Jaarvergadering: Vol-
gende week donderdag 7 
maart wordt de Algeme-
ne Ledenvergadering 
gehouden. De stukken 
hiervoor heeft u inmid-
dels toegezonden gekre-

gen. We hopen natuurlijk weer op uw belangstelling bij deze 
jaarvergadering. Na afloop kan er natuurlijk nog volop ge-
schaakt worden. Een week later gaan we weer met de interne 
competitie verder. 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 5 maart is de volgende en 
alweer de voorlaatste aflevering in de serie van het Daglicht-
schaak van dit seizoen! Jan Vermeer heet u weer van harte 
welkom voor een gezellig middagje schaak in het NIVON-
gebouw aan de Molenbeekstraat 26A. Aanvang 14.00 uur. 
 
Externe competitie: Vorige week werd door 2 van onze 
teams gespeeld voor de 5e ronde in de OSBO-competitie. De 
uitgestelde wedstrijd van ASV-6 tegen Lochem, leverde een 
ruime 7-1 zege op voor ons zesde team. ASV-10 was kans-
loos tegen Twello-2 en verloor met ½-5½. In deze EP een 
vervolg van de verslaglegging van alle teamwedstrijden. Een 
complete competitieronde ligt daarmee weer achter ons. 
Volgende week volgen de uitslagen en standen.  
Nu is het eerst weer tijd voor de bekercompetitie. Daarvoor 
speelt ASV-4 a.s. zaterdag uit bij Bennekom voor de 3e 
ronde in de OSBO-cup. Volgende week donderdag 7 maart 
speelt ASV-1 thuis voor de KNSB-beker tegen De Stukken-
jagers uit Tilburg.  
 
Walk-over ASV-6 tegen Lochem: De door de sneeuw uitge-
stelde wedstrijd van ASV-6 tegen Lochem is vorige week 
donderdag geëindigd in een grote 7-1 overwinning. Na het 
eerste rondje koffie was teamleider Theo van Amerongen al 
klaar met zijn partij. Na ruil van de centrumpionnen en met 
al zijn actieve stukken kon zijn tegenstander alleen via ver-
lies van veel materiaal zijn dame behouden. Hij zag daar van 
af en gaf al om kwart voor negen op. Drie kwartier later 
bracht Bent Schleipfenbauer, onze Mister 100%, zijn ge-
bruikelijke punt binnen. Hij kreeg een verbonden vrijpion 
maar kon hem eigenlijk direct al doorschuiven richting pro-
motie. Alleen via groot materiaalverlies kon zijn tegenstan-
der dit voorkomen. Hij gaf direct hierna op. En dat was de 
vijfde overwinning voor Bent. Marco Braam was al een tijd 
uit op de vangst van de vijandelijke koning midden op het 
bord. Ineens echter moest hij zijn eigen koning nauwkeurig 
verdedigen en een scherpe tegenaanval opvangen. Het klopte 
allemaal en toen was het 3-0. Xadya van Bruxvoort speelde 
een positioneel goede partij. Ze kreeg een vrijpion en kon 
deze laten promoveren via een schijnoffer van een kwaliteit. 
Albert Marks kwam in een moeilijke stelling terecht waar 
weinig sprake van voordeel was. Pas in het verre eindspel 
lukte het hem echter een pion te veroveren en toen was het 
paardeindspel niet moeilijk meer. We dachten even dat het 
nu misschien wel 8-0 kon worden. Maar dat liet Lochem niet 
op zich zitten. De borden 1 en 2 stonden eerder beter voor 
hen dan voor ons. Robert Naasz kwam in een gesloten stel-

ling niet verder en accepteerde terecht remise. Invaller René 
van Alfen had in het middenspel een gezonde pion veroverd 
en speelde dat voordeel secuur uit. De laatste wedstrijd aan 
bord 1 van Nico Schoenmakers werd toen remise gegeven. 
Er was tot het eind sprake van evenwicht in deze door Nico 
nauwkeurig gespeelde partij. ASV-6 komt hiermee op 7 
punten maar staat er nog steeds 3 achter op koploper Theo-
thorne en 1 punt achter op Schaakmaat. We hebben alleen 
nog kans op het kampioenschap als deze beide koplopers in 
de volgende ronde gelijkspelen tegen elkaar en wij de laatste 
2 ronden winnen. We zouden dan via onze bordpunten bo-
venaan kunnen staan.   Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - Lochem: Nico Schoenma-
kers (1794) - Maurice van Mourik (1826) ½-½; Robert 
Naasz (1779) - Theo van Beersum (1620) ½-½; René van 
Alfen (1774) - Louis Trautwein (1605) 1-0; Bent Schleip-
fenbauer (1525) - Hans Erkamp (1605) 1-0; Theo van 
Amerongen (1811) - Kees Beers (1600) 1-0; Marco Braam 
(1765) - Kees Boerlage (1433) 1-0; Xadya van Bruxvoort 
(1402) - Maria Dolphijn (1396) 1-0; Albert Marks (1731) - 
Nico van der Zee (1373) 1-0. Eindstand 7-1. 
 
Edese SV-ASV-7: Onverwacht succes: 4-4: Met een gelijk-
spel tegen koploper ESV maakte ASV-7 weer een klapper. 
Het deed denken aan vorig jaar toen ASV-7 Zutphen (elo 
±1950) versloeg. Opgetogen aanvaarden wij na dit gelijk-
spel, dat voelde als een overwinning, de thuisweg over be-
sneeuwde wegen. Het zag er in het begin niet naar uit dat wij 
succes zouden boeken. Bob Kooij kon zich met zwart maar 
moeizaam loswrikken en kwam daarna in een verloren stel-
ling terecht. Maar alle andere borden (behalve Tijs) stonden 
na 2 uur spelen gelijk of beter. Pieter Verhoef stond ook zeer 
goed, maar liet zich foppen, zodat de stelling dicht gescho-
ven kon worden en remise niet te vermijden viel. Theo 
Koeweiden speelde op verzoek met wit en stak in grootse 
vorm. Hij overspeelde zijn tegenstander en rondde af met 
succesvolle koningsaanval. Jan Vermeer speelde een goede 
partij maar in het verre middenspel overzag hij een combina-
tie en verloor. Bij aan aanblik van Tijs van Dijk's stelling 
past maar één woord: vreselijk. Na maar weinig zetten stond 
zijn zwarte koning zonder bescherming op h5. Wel stond hij 
2 stukken voor, maar er dreigde mat. Maar duivelskunste-
naar Tijs offerde een stuk terug en het grootste leed was 
geleden. Ontwikkelingsachterstand van zijn damevleugel 
maakte dat het toch nog remise werd. Tom Bentvelzen stond 
steeds iets minder en was een pion achtergeraakt. Dat maak-
te dat hij voor remise moest vechten. Middels een paardvork 
werd de pion terugveroverd en werd daarna onmiddellijk de 
vrede getekend. Hans Rigter ging met een kwaliteit minder 
maar met een vrijpion op 2e rij het eindspel in. Het lukte 
hem om te promoveren, maar Hans liet dat na en dacht een 
betere mogelijkheid te hebben. Ten onrechte, nu werd het 
remise. Ruud Verhoef kreeg een onorthodoxe opening op het 
bord. In het middenspel besloten de heren pas te rokeren. In 
het eindspel van toren en loper stond Ruud beter. Zijn toren 
was de vijandelijk stelling binnengedrongen en hij veroverde 
een pion. Daarna ruilde hij slim de stukken af en speelde het 
handig uit. Een prima prestatie. De toekomst van ASV-7 ziet 
er na dit gelijkspel zonnig uit.  Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslagen Edese SV-ASV-7: Sjoerd Meijer 
(1900)-Ruud Verhoef (1686) 0-1; Cor v. Ingen (1845)-Jan 
Vermeer (1731) 1-0; Hans Thuijls (1784)-Pieter Verhoef 
(1434) ½-½; John Zandvliet (1772)-Tijs van Dijk (1736) ½-
½; Ronald Klaassen (1736)-Tom Bentvelzen (1630) ½-½; 
Hans Renken (1763) - Hans Rigter (1732) ½-½; Willem de 
Wilde (1778) - Theo Koeweiden (1647) 0-1; Frank Buunk 
(1720)-Bob Kooij (1611) 1-0. Eindstand 4-4. 
 



Valentijnschaak ASV-8 eindigt in gelijkspel: Uiteraard gaat 
het meisje voor het schaken,… maar de 5e ronde (OSBO 3e 
klasse G) stond voor ASV-8 tegen VDS-2 uit Beekbergen op  
Valentijnsdag op het programma. Gezien de stand beloofde 
het een spannende wedstrijd te worden: ASV-8 had 1 
matchpunt meer dan de tegenstander, de mannen uit Beek-
bergen hadden tot echter 1½ bordpunt meer verworven. 
Wederom moest op zoek gegaan worden naar een tweetal 
invallers om niet op voorhand een achterstand weg te moeten 
werken. Naast Ton van Eck was deze keer teamleider Jona-
than van de Krogt afwezig vanwege vakantie op het zonnige 
Bali. Hedser Dijkstra en Peter van Deursen werden als inval-
ler geposteerd op resp. bord 4 en 5. Gelukkig had onze te-
genstander gezessen het clubgebouw gezien de sneeuwval 
ook veilig bereikt, zodat er eerlijk gestreden kon worden. 
Het eerste punt kon voor Lion de Kok’s te doen gebruikelij-
ke speeltempo vrij snel worden genoteerd. Met een paard op 
e4 en de dame op g4 was het lastig voor de tegenstander kort 
te rokeren daar de loper nog in de weg stond en eigenlijk ook 
de verdediger van de pion op g2 was. Na de blunder g2-g3 
werd twee zetten later een volle toren gewonnen. Toch nog 
20 zetten en even opletten volgde het mat op bord 3. Wel 
handig voor het wedstrijdverslag daar Lion de honneurs van 
Jonathan waarnam. Een rondje langs de borden leerde dat we 
er op dat moment best goed voorstonden op nog 3 andere 
borden. Op bord 6 was het Hans Derendorp die de 2e nul 
voor de tegenstander liet aantekenen. Een vol stuk voordeel 
leidde tot opgave. Een riante voorsprong die nog slechts 
verzilverd diende te worden was de hoogmoed. Het was Hub 
Kusters die op bord 1 na een moeizame opening terug kwam 
in de partij en uiteindelijk met veel meer tijd dan de tegen-
stander op de klok een eindspel speelde met voor elk 5 pion-
nen. Hub verdeeld over 2 groepjes en de tegenstander had 
een groepje meer. Nadat beiden de dames weer uit het doosje 
hadden gehaald en geschuif met dame van wit en koning van 
zwart werd besloten tot remise. Hub tevreden over de come-
back in de partij en de tegenstander vanwege de weinige nog 
te spelen minuten. 2½ - ½ is nog steeds riant te noemen. De 
volle winst ligt in het verschiet zo hoopten degenen die uit-
gespeeld waren. Het was Hedser Dijkstra die op bord 4 
moest opgeven na een partij met een dame en 3 stukken 
tegen 2 torens, het loperpaar en een paard. Met een pion 
meer (4 om 3) in punten echter aan elkaar gewaagd. Na 
afloop gaf Hedser aan een eerdere in de partij serieuze 
winstkans gemist te hebben. Ontevreden als Hedser was over 
de partij moesten we de eerste nul accepteren. Op het bord 
van Horst Eder was het nog ongekend spannend en lagen er 
zeker winstkansen. Met twee pionnen meer op bord 2 was er 
dus goede hoop op een vol punt en dus teamwinst. De tijd 
speelde een belangrijke rol zoals wel vaker in de partijen van 
Horst. Een ver opgerukte vrijpion ging verloren in een ruil 
van torens. Met nog een loper en dame en nog slechts 1 pion 
meer en weinig tijd voor Horst en daar tegenover een dame 
en een paard werd besloten tot remise. Voor de volle winst 
werden we dus afhankelijk van de op verlies afstevende 
partij van Peter van Deursen op bord 5. Een verre pion ge-
dekt door een paard werden fataal voor de op dat moment 
zonder stukken opererende Peter. Uiteindelijk stond dus de 
3-3 op het scorebord en  werden we in de rechtstreekse con-
frontatie dus niet gepasseerd door de op de ranglijst in de 
nek hijgende VDSers. Met 5 uit 5 gaat het 8e zich even on-
verwacht als waarschijnlijk netjes handhaven in de 3e klasse! 
Daar we in de laatste 2 wedstrijden nog 2 lager gekwalifi-
ceerde teams treffen mogen we wellicht ook nog naar boven 
kijken op de ranglijst en ligt de laagste trede op het podium 
ook nog in het verschiet.    Lion de Kok 
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - VDS-2: Hub Kusters (--) - 
Hans Hertgers (1650) ½-½; Horst Eder (1499) - Miguel 
Tervooren (1643) ½-½; Lion de Kok (1437) - Gerald Visch 
(1597) 1-0; Hedser Dijkstra (1682) - Arie van Veen (1496) 
0-1; Peter v. Deursen (1178)-Frank Nelemans (1491) 0-1; 
Hans Derendorp (1426) - Ron Sint Nicolaas (1412) 1-0. 
Eindstand 3-3. 
 
ASV-10 incasseert ruim verlies: In deze 4e ronde in deze 
poule van 4 teams, waarin een dubbelrondig programma 
wordt afgewerkt, trof ASV-10 voor de 2e maal het team van 
Twello-2. De uitwedstrijd was na een zware strijd in een 4-2 
nederlaag geëindigd. In deze thuiswedstrijd moest het tiende 
op 2 plaatsen worden gewijzigd. Frans Veerman is intussen 
geen lid meer en Thijs Stomphorst genoot van een welver-
diende vakantie. De beide invallers Pim Rijmer en Danny 
Hageman waren op de opengevallen borden geposteerd. 
Eerst ging het al vrij snel mis bij Hein van Vlerken die al na 

zo’n 17 zetten moest opgeven toen zijn stelling onhoudbaar 
was geworden. Niet veel later ging het ook bij Gerard Viets 
mis. Hij had niet op tijd gerokeerd en kwam daarna niet 
meer met zijn koning uit het centrum weg. Na een aanval via 
2 vijandelijke lopers kon hij verlies niet meer voorkomen. 
Intussen had Pim Rijmer een prima stelling opgebouwd 
waarbij hij aanval kreeg via de h-lijn. Zijn tegenstander kon 
dit echter voldoende verdedigen door de angel uit de stelling 
te halen. Pim vroeg daarop zijn teamleider of hij ook remise 
mocht aanbieden. Aldus geschiedde en ook zijn opponent 
kon zich in deze uitslag vinden en nam het aanbod aan. 
Daarna ging het ook fout bij Danny Hageman. Hij liet een 
pion slaan waarna de vijandelijke dame opeens heel gevaar-
lijk werd. Partijverlies kon hij daarna niet meer voorkomen. 
Een blunder in de partij bij Jan Sanders kostte materiaal. 
Zijn tegenstander, die achteraf aangaf het anders misschien 
niet eens te hebben gezien, werd hier nog eens extra op at-
tent gemaakt toen Jan met afschuw zijn fout duidelijk maak-
te. Daarmee was het al ½-4½. Alleen Cor van der Jagt was 
nog in de strijd. Lang verweerde hij zich maar uiteindelijk 
moest ook hij zijn meerdere erkennen. Daarmee werd de 
eindstand ½-5½ in het voordeel van Twello-2 dat daarmee 
op de weg terug lijkt naar de 3e klasse OSBO. 
Gedetailleerde uitslag ASV-10 - Twello-2: Pim Rijmer (--) - 
Coen Hilbrink (1471) ½-½; Danny Hageman (--) - Rien 
van Hattum (1534) 0-1; Cor van der Jagt (1201) - Frits 
Frijlink (1448) 0-1; Jan Sanders (1303) - René Rouwhorst 
(1439) 0-1; Gerard Viets (--) - Jorik Jonker (--) 0-1; Hein 
van Vlerken (1219) - Andries Westendorp (1506) 0-1. 
Eindstand ½-5½ 
 
Zetten: Op woensdag 13 februari jl. werd de 25e editie van 
het Geurts Conserven Schaaktoernooi gehouden. Aan deze 
jubileumeditie van dit jamtoernooi namen zo’n 250 senioren 
deel. Het werd weer een prachtig schaakevenement. De 
sponsor zorgde vanwege het jubileum voor een potje jam 
met een speciaal etiket. Radio Gelderland verzorgde een 
live-uitzending vanuit de speellocatie. Winnaar in de A-
groep werd evenals vorig jaar oud ASV-er Joost Marcus. Hij 
scoorde 6 uit 7. Maar ook de ASV-ers waren in deze groep 
in de top van de ranglijst terug te vinden. Zo eindigden Anne 
Paul Taal, Désiré Fassaert en Siert Huizinga op een gedeelde 
4e plaats met 4½ uit 7, terwijl Barth Plomp met 4 punten op 
een gedeelde 8e plaats eindigde. Met diverse ASV-ers zo 
vlak bij elkaar zijn onderlinge duels natuurlijk niet te voor-
komen. Zo won Anne Paul van Siert en deelde hij het punt 
met Barth. Ook hield hij oud-ASV-er Fokke Jonkman door 
een zege achter zich. Siert speelde in de slotronde remise 
tegen Marcus, die na de 6e ronde al zeker was van de eind-
overwinning. In groep B waren er geen hoge klasseringen 
voor ASV-ers. Albert Marks eindigde met 3½ punt op 50% 
samen met ons dubbellid Robbie Gerhardus. Het onderlinge 
duel werd remise. In groep D deed ex-ASV-er Frans Veer-
man het uitstekend. Met 5½ uit 7 bleef hij ongeslagen en 
werd hij gedeeld 2e. Ko Kooman treffen we in deze groep 
terug op 3½ uit 7. Hij begon dramatisch met 3 verliespartijen 
maar herstelde zich na de pauze. Ook Horst Eder had zijn 
dag niet. Hij kwam tot 2 punten via 4 remises. Kijken we 
verder dan komen we in groep E Hans Derendorp en Kees 
van Keulen tegen. Beiden kwamen uit op 4 punten. Hans 
deed dat via een vrij regelmatig opgebouwde score maar 
Kees begon net als Ko Kooman in de andere groep met 3 
nederlagen. Geen ochtendmensen dus!? Kees herstelde zich 
goed met 4 keer winst. In groep F behaalde Gerard Viets met 
3 punten net geen 50%. Ook Henk Kelderman was van de 
partij. Met zijn 96 jaar was hij ongetwijfeld de oudste deel-
nemer, hetgeen zondermeer een groot compliment waard is. 
Hij behaalde 1½ punt en genoot met volle teugen. Al met al 
was het weer een geslaagd schaakevenement en natuurlijk 
keerden alle deelnemers weer huiswaarts met een overheer-
lijk pakketje jam. 
 
Uitslagen interne competitie 22e ronde (21 februari 2013):  
Hoogland - Wilgenhof 0-1; E. Wille - Knuiman 0-1; Weij-
senfeld - Taal 1-0; R. Verhoef - Fassaert ½-½; Huizinga - 
Hogerhorst 0-1; Vermeer - Dijkstra ½-½; P. Verhoef - Vel-
ders 1-0; Kusters - Boom ½-½; van Buren - Vliek 1-0; Mol-
lahosseini - Wijman 0-1; de Groot - Koen van Keulen 0-1; 
Sulejmani - Derendorp 0-1; Zuidema - Kooman 0-1; Meijer - 
Noordhuis ½-½; van Deursen-Kees van Keulen 1-0; Visser-
Hartogh Heijs 0-1; Kelderman-de Goeij ½-½.  
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Boel - Plomp 1-0; Blok - 
van Tol 0-1; Steenhuis - Kooij 1-0; Eder - Kuiphof 0-1. 


