
 

 

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: E. Wille 06-12965038 

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

53e jaargang no. 12      donderdag 20 maart 2014
Oploswedstrijd: Een tweezet doet het altijd goed. Vooral bij 
Ruud. Daarom ter ere van hem: Wit geeft mat in 2 zetten. 

Het is een probleem van 
Slesarenko uit 1987. Oplos-
sing: sleutelzet 1. Pc7-e6. 
 

ASV-Voorjaarstoernooi: 
Doet u ook mee aan ons 
rapidtoernooi a.s. zaterdag 
vanaf 10 uur in het Grand 
Café van het Lorentz…?! 
 
Externe competitie: De span-
ning stijgt nu de beslissende 
fase in de OSBO-competitie 
dichterbij komt. Zo won in 
deze 6e ronde ASV-5 nipt 

met 4½-3½ van SMB-2 en bleef zo wel in het spoor van 
Rokade maar is nog wel afhankelijk van een misstap van 
deze koploper. ASV-6 belandde weer onder de streep. Zelf 
verloor het met 5½-2½ van Zutphen terwijl concurrent UVS-
3 wel won. ASV-7 is aan een formidabel seizoen bezig en 
verdient een groot compliment. Door een 4½-3½ zege op 
Mook na een hele spannende wedstrijd werd de leiding be-
houden! ASV-8 speelde thuis tegen SMB-4. Ook daar veel 
spanning in de slotfase. Het duel eindigde met 3-3 onbeslist. 
ASV-9 verloor in Oosterbeek met 4-2 tegen OPC. Onze 
jeugd van ASV-11j kon het afgelopen vrijdag niet bolwerken 
tegen het sterke Millingen. Het werd ½-5½. Diezelfde avond 
wisten ASV-12 en ASV-13 wel te winnen. Zij wonnen bei-
den met 4-2 van respectievelijk Tornado-2 en Tornado-3j. 
Afgelopen zaterdag was er dan nog een mooi succes in de 
OSBO-cup waar ASV-4 zich met een 3-1 zege wist te plaat-
sen bij de laatste 8 ten koste van Voorst. Vanavond nog 1 
wedstrijd in deze lange reeks. Dan ontvangt ASV-10 het 
team van De Sleutelzet. Heel veel verslagen dus nu. In deze 
EP de eerste serie daarvan. 
 
ASV-4 wint in OSBO-cup: Toen bij de loting Voorst als 
tegenstander uit de koker kwam werd al meteen gedacht: 
“dat had ook makkelijker gemogen”. Een pittige loting dus, 
dat vereiste 4 sterke spelers! Pieter Verhoef was als eerste 
klaar. Hij speelde met zwart en de stukken werden snel ge-
ruild. In het eindspel had zijn tegenstander wellicht een klein 
voordeeltje, maar Pieter wist dit bekwaam onder controle te 
houden. Vervolgens bracht Gonzalo Tangarife ASV-4 op 
voorsprong. Zijn tegenstander verspeelde al snel een stuk. 
Gonzalo drukte zijn tegenstander daarna met sterk spel 
steeds verder in de verdediging. Na een afwikkeling zou zelfs 
nog een stuk verloren gaan. De winst werd daarmee een feit. 
Gerben Hendriks verprutste met wit de opening. Hij had de 
keuze om steeds verder weggedrukt te worden of via een 
pionoffer proberen spel te krijgen. Natuurlijk koos Gerben 
voor het laatste. In het verre eindspel wist Gerben gebruik te 
maken van zijn actievere torens. Hij kreeg ze beide op de 7e 
rij waarna eeuwig schaak de partij beslechte met een remise. 
Kees Sep kwam, spelend met zwart, ook niet helemaal fris 
uit de opening. Zijn tegenstander had het centrum stevig in 
handen. Maar met sterk flankspel op de damevleugel kreeg 
Kees zijn tegenstander in de problemen. Dat kostte zijn te-
genstander veel tijd en in tijdnood sloeg Kees toe en bracht 
daarmee de eindstand op 3-1 voor ASV-4. Een mooie zege!! 
Gedetailleerde uitslag Voorst-1 – ASV-4: Michiel Jansen 
(1868) – Gerben Hendriks (1896) ½-½; Rudy Bloemhard 
(2031) – Gonzalo Tangarife (2032) 0-1; Lûtsen Dooper 
(1918) – Kees Sep (1913) 0-1; Marcel Kraaykamp (1822) – 
Pieter Verhoef (1804) ½-½. Eindstand 1-3. 
 
ASV-5 heeft in slotronde nog titelkansen: Winst was gebo-
den in Nijmegen. In de eerste plaats zou dan een concurrent 
van ASV-6 uitgeschakeld worden, maar ook zou het vijfde 
dan minimaal tweede blijven met maximaal een punt achter-
stand op de koploper. Als altijd maakte het puntloze SMB-2 
het ASV-5 weer flink moeilijk. Coen Mekers miste in een 

goede stelling een tussenzet. Er bleef nog wel een klein 
voordeel, maar de bedenktijd was tanende. Remise was daar-
om een veilige route. Jochem Woestenburg bracht ons aan de 
leiding. De tegenstander gaf materiaal voor complicaties met 
twee veropgerukte centrumpionnen. Jochem bleef ijzig kalm 
en offerde terug. Toen dat niet aangenomen werd, won hij de 
centrumpionnen en was het klaar. Barth Plomp had al snel 
een eindspel bereikt, waarin de tegenstander diverse keren 
remise aanbood. Barth speelde onverstoorbaar verder en 
tructe de Nijmegenaar in een pionneneindspel. Tony Hoger-
horst kwam geweldig uit de opening. Hij kon echter niet 
verhinderen dat de opponent loskwam en toen gingen er een 
paar dingen mis. Met een kwaliteit minder ging het eindspel 
verloren. Albert Marks verzuimde te winnen. Met dame en 
torens zette Albert een gevaarlijke aanval op. Na een ver-
keerd plan moest hij in remise berusten. Ook Erik Wille 
kwam niet verder dan remise. Met een licht giftige pion meer 
haalde Erik het eindspel. Twee keer kortsluiting kostte twee 
pionnen, maar gelukkig waren de ongelijke lopers voldoende 
voor remise. Martin Weijsenfeld was intussen een stuk tegen 
een pion voorgekomen. Hij miste echter een geniepig zetje, 
waarna een vijandelijke pion dreigde door te lopen. Met het 
geven van beide stukken kon hij nog net remise houden. 
René van Alfen deed zichzelf ook al tekort. Na een mooi 
opgezette partij vond hij in tijdnood niet de eenvoudige 
winst. Er gingen drie pionnen af, waarna eeuwig schaak de 
beslissende half bracht. Slechte wedstrijd, niet overtuigend, 
maar wel twee punten: 3½-4½. Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag SMB-2 – ASV-5: Huub Jansen 
(1748) – Jochem Woestenburg (1981) 0-1; Peter van den 
Berg (1701) – Erik Wille (1980) ½-½; Guus Alberts (1726) 
– René van Alfen (1848) ½-½; Eric de Ridder (1736) – 
Barth Plomp (1956) 0-1; Hans van Leeuwen (1713) – Coen 
Mekers (1878) ½-½; Valentijn Pfijffer (1691) – Martin 
Weijsenfeld (1919) ½-½; Frans van Baardewijk (1715) – 
Tony Hogerhorst (1822) 1-0; Rolf van Geel (1740) – Albert 
Marks (1732) ½-½. Eindstand 3½-4½. 
 
Sterk spelend Zutphen wint van ASV-6: Zutphen behoort 
met Elster Toren, Rokade en het vijfde van ASV tot de top-
teams van de eerste klasse B. De gemiddeld 100 Elopunten 
meer komen overeen met de uitslag van 5½–2½. Na enkele 
speeluren was er een pionnetje verloren gegaan bij Jacques 
Boonstra, maar verder was er nog weinig aan de hand. Het 
beloofde een spannende avond te worden. Bij Nico Schoen-
makers op bord drie kwam de eerste uitslag: een gelijkwaar-
dige remise. Theo van Amerongen had op aanraden van 
Robert Naasz voor een risicoloze opening gekozen. De vori-
ge rondes had hij steeds vanuit de opening verloren. Het 
remisebod van Theo in een volledig gelijke stand, na een oer 
saaie Franse afruil, werd echter geweigerd. Bij Albert Marks 
ging er iets mis in het verre middenspel en ineens was het 
daarna uit. Bij Jacques was er inmiddels nog een pion verlo-
ren gegaan en even later streek ook hij de vlag. Robert Naasz 
moest via een truc de b-lijn aan zijn tegenstander laten. De 
zware stukken kwamen bij Robert in de stelling en toen gin-
gen er teveel pionnen verloren. Gelukkig kon onze topscorer 
Jan Groen wat terugdoen. In een partij waarin Jan steeds 
kleine voordeeltjes had, kwam er na ruil van de zware stuk-
ken een gewonnen eindspel op het bord. Tussenstand 3½–
1½. Aan de topborden mochten Ruud Verhoef en Rob 
Huberts het opnemen tegen Gert-Jan Ludden (Elo 2208) en 
Kees Hagendijk (Elo 2000). Op beide borden was lang spra-
ke van evenwicht. De gehoopte doorbraak en daarmee een 
verrassende einduitslag bleef echter uit. Zowel Rob als Ruud 
werden langzaam ingesnoerd en overspeeld. Toen restte als 
laatste de partij van Theo. Hier was rond de zestigste zet een 
paardeindspel op het bord gekomen met aan beide zijden 
weinig tijd. Theo speelde dit eindspel actiever dan zijn te-
genstander en kwam gewonnen te staan via een vrije randpi-
on. Door deze nederlaag is ASV-6 afhankelijk geworden van 
UVS-3 wat betreft een mogelijke degradatie. In de laatste 
ronde tegen Rokade kunnen we niet alleen ASV-5 een goede 



dienst bewijzen maar wellicht ook onszelf nog redden, als we 
UVS-3 onder ons houden. Het belooft een mooie slotavond 
te worden op 7 april bij UVS in Nijmegen, als ons vijfde 
speelt voor het kampioenschap en wij met het zesde tegen 
degradatie.   Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag Zutphen-ASV-6: Gert-Jan Ludden 
(2208)-Ruud Verhoef (1891) 1-0; Klaas Hagendijk (2000)-
Rob Huberts (1829) 1-0; Willem Oving (1850)-Nico 
Schoenmakers (1818) ½-½; Kees Henstra (1890)-Jacques 
Boonstra (1791) 1-0; Aleksandr Sahakian (1826)-Theo van 
Amerongen (1811) 0-1; Nagib Zafari (1915)-Robert Naasz 
(1742) 1-0; René Mijer (--)-Jan Groen (1691) 0-1; Jan 
Blaak (1721)-Albert Marks (1732) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
Prima gelijkspel ASV-8: We speelden vorige week onze 
zesde wedstrijd thuis tegen SMB-4 uit Nijmegen. Voor ons 
stond de eer op het spel. We staan te laag in het klassement. 
Ondanks dat de uitslagen door het seizoen heen meestal in 
ons nadeel uitpakten hebben we nergens het gevoel gehad 
kansloos te zijn geweest, maar waarmaken lukte maar niet. 
Nadat verzoeken van beide kanten wat betreft de opstelling 
op elkaar waren afgestemd begonnen op rustige wijze om 
tien over 8 aan onze partijen. SMB-4 had nog kans op het 
kampioenschap. Jonathan van der Krogt had de opstelling 
wat aangepast. In de derde klasse zitten op de bovenste bor-
den spelers die niet zouden misstaan in de 2de klasse en om 
daar dan telkens tegen te moeten spelen kan het ook wel wat 
vervelend worden. Zodoende werd Hub Kusters wat lucht 
gegeven en op bord 4 gezet. Dit keer mocht hij met een ho-
gere rating spelen en dit vertaalde zich in een gemakkelijke 
overwinning. Remco Menger op bord 6 noteerde als eerste 
een winstpartij. Hij heeft er ondanks goed spel even op moe-
ten wachten, maar het was een mooie. Remco kon flink druk 
zetten en kwam met een mooie koningsaanval opzetten waar 
2 centrumpionnen, 2 paarden en zijn dame bij betrokken 
waren. Zijn tegenstander kon geen goede zetten doen zonder 
flink materiaal te verliezen of mat te gaan en zodoende gaf 
hij maar op. Zo werd zijn goede spel eens beloond. Tussen 
beide partijen in had Jonathan van der Krogt op bord 5 remi-
se gespeeld in een partij waarbij wit gaandeweg het betere 
van het spel kreeg en een vervelend loperpaar had tegen 
paard en loper. Jonathan's tegenstander vond het paard echter 
gevaarlijk en ruilde die voor een loper waarmee de druk van 
de zwarte stelling werd afgehaald en er een remiseachtige 
stelling overbleef en zodoende ook maar voor remise geko-
zen werd. De eerste drie borden speelden allemaal tot in de 
tijdnoodfase. Horst Eder op bord 3 begon de partij met een 
pionoffer, maar de verwachte compensatie bleef uit. Horst 
was van het offeren, want op de 14de zet koos hij onder de 
adrenaline van de cafeïne uit drie koppen koffie voor een 
kwaliteitsoffer. Beide spelers kwamen in tijdnood en zijn 
tegenstander blunderde daarop zijn toren weg, maar met 
luttele seconden op de klok wist Horst de verbonden vrijpi-
onnen niet tegen te houden. Op bord 1 had Oscar Mercan 
zich, zoals hij altijd doet, vastgebeten in de stelling en in zijn 
tegenstander. Hij speelde een mooie partij met tot op het 
laatst kansen, maar hij kon uiteindelijk niet anders dan zijn 
verlies erkennen. We hadden nog een half puntje nodig om in 
ieder geval remise te spelen. Bob Kooij op bord 2 had het 
zwaar. Lange tijd stond zijn stelling onder druk en moest hij 
goed verdedigen. Zijn tegenstander speelde echter te passief 
om de druk van zijn aanval om te zetten in winst. Bob kwam 
zodoende terug in de partij en de kansen leken zich al dan 
niet te keren. Beide spelers kwamen in tijdnood en met nog 
maar enkele pionnen, de koningen de torens op het bord 
werd via zetherhaling voor remise gekozen. Tegen een speler 
met ruim 200 elopunten meer was dit zeker niet onverdien-
stelijk. We speelden uiteindelijk dus gelijk met 3-3 waar 
winst mogelijk was geweest, maar ook verlies erin had geze-
ten. We waren er uiteindelijk blij mee. Wij zitten wat meer in 
de middenmoot en SMB-4 maakt nog kans om kampioen te 
worden. De slotronde is zodoende niet voor spek en bonen.
    Jonathan van der Krogt 
Gedetailleerde uitslag ASV-8 – SMB-4: Oscar Mercan 
(1549) – Geurt Gijssen (1827) 0-1; Bob kooij (1615) – Pie-
ter van Groenestijn (1885) ½-½; Horst Eder (1530) – Hen-
ny Goverde (1630) 0-1; Hub Kusters (1617) – Jan Schil-
lings (1583) 1-0; Jonathan van der Krogt (151) – Frans 
Drummen (1462) ½-½; Remco Menger (1407) – Wim Dentz 
(1480) 1-0. Eindstand 3-3. 
 
ASV-9 leidt verlies: ASV-9 ging in de afgelopen wedstrijd 
opnieuw onderuit. Het werd tegen OPC een 4-2 nederlaag. 
De match ging al snel de verkeerde kant op. De boosdoener 
was Hendrik van Buren. Meteen na de opening zag hij een 
dubbelaanval over het hoofd. Dit kostte een stuk. Hij was er 
twee dagen later nog altijd chagrijnig van. Derhalve was hij 
extra blij met de 1-1 van Jan Vermeer. En hoe! Hij keek 
geweldig diep, zag kans vijandelijke stukken te isoleren en 
bood een kwaliteit aan om winnende gecentreerde pionnen te 

krijgen. Jan speelde dingen, die Hendrik zelf, naar eigen 
zeggen, ook niet gezien had. Nu is dat niet belangrijk maar 
wel, dat de tegenstander van Jan ze ook niet zag. We kwa-
men toch weer achter. Zekria Amani speelt de laatste tijd 
zeer voortvarend. Nu kwam hij echter niet goed uit de ope-
ning. Zijn positie verslechterde steeds sterker en werd on-
houdbaar. Maar opnieuw maakten we gelijk. Het punt kwam 
van Peter van Deursen. Hij haalde al vroeg voordeel en bleef 
actief, maar bovenal geduldig aan de stelling werken. Zijn 
tegenstander kreeg geen kans ergens tussen te komen en kon 
uiteindelijk alleen maar opgeven. Het was duidelijk, dat we 
gingen winnen. Zowel Lion de Kok als Koen van Keulen 
hadden de opening prima gespeeld. Lion kwam twee pionnen 
voor, Koen een. Dat gaf een reële kans op 4-2 winst. Maar 
vanaf dat moment konden beiden de goede zetten niet meer 
vinden. Allebei schaakten ze achteruit met steeds slechter 
wordende posities. Lion kreeg een geweldige aanval over 
zich heen, waar hij geen goed antwoord op kon vinden en 
stak een stuk in een mogelijke redding, maar kwam gewoon 
verloren te staan. Ook Koen kwam steeds slechter te staan, 
maar niet verloren. De Oosterbeker trok de conclusie: Hij 
zou wel gaan winnen, maar bood remise om een zekere winst 
voor het team te krijgen. “Niet doen” zei de teamleider. En-
kele zetten later was de 0 toch een feit. Ons team had beslist 
minder gekregen dan het verdiende. Maar ik gun het OPC 
wel. De fusievereniging heeft thans nog maar veertien leden. 
Succesjes kunnen voor hen het voortbestaan voor enige tijd 
betekenen. Dat is een goede zaak.  Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag OPC - ASV-9: Piet Noordhuis (1538) 
– Jan Vermeer (1719) 0-1; Alexander de Roo (1803) – Ze-
kria Amani (1585) 1-0; Wybe Lise (1696) – Lion de Kok 
(1501) 1-0; Hans Verburg (1613) – Hendrik van Buren 
(1497) 1-0; H. Molendijk (1503) – Koen van Keulen (1520) 
1-0; C.B. van der Touw (1277) – Peter van Deursen (1060) 
0-1. Eindstand 4-2. 
 
Zetten: Op 5 maart jl. werd in Zetten het jaarlijkse Geurts 
Conserventoernooi gehouden, georganiseerd door de Dode-
waardse Schaakvereniging. Het gaat om een seniorentoer-
nooi (50+), waarbij in 6 groepen (naar sterkte) 7 ronden rapid 
(20 min. p.p.p.p.) worden gespeeld. Er waren maar liefst 246 
deelnemers onder wie 8 ASV-ers. In de (sterkste) A-groep 
werd Barth Plomp 2e met 5 punten, een uitstekend resultaat. 
Désiré Fassaert scoorde in deze groep 2 punten. In de B-
groep werd Jan Vermeer 2e met 5½ punt en scoorde Tony 
Hogerhorst 4½ punt. In de C-groep werd Horst Eder 3e met 5 
punten. In de D-groep scoorde Kazem Mollahosseini 3 pun-
ten, maar ik noem hier ook het resultaat van oud-lid Frans 
Veerman: 1e met 5½ punt. In de E-groep bewees Kees van 
Keulen dat er nog veel mogelijkheden voor groei zijn: 2½ 
punt. In de F-groep vinden we de oudste deelnemer en wie 
denkt dan niet direct aan onze Henk Kelderman! Zijn resul-
taat mag er zijn: 4 punten. De prijzen waren een uitgebreid 
jampakket. Overigens ging iedereen met een (kleiner) jam-
pakket naar huis. Het was weer een geslaagd toernooi. 
     Kees van Keulen 
 

Daglichtschaak: Op de voorlaatste schaakmiddag dit seizoen 
in het Daglichtschaak morsten de leiders in de A-groep pun-
ten, zodat hier de stand ongewijzigd bleef. In de B-groep 
daarentegen heeft Ko Kooman zijn leidende positie vergroot 
via een zeer goede score van 2½ punt. Leuk was dat er ook 
weer een nieuw gezicht kwam: André Meijer. Met een op-
komst van 14 schakers mag het Daglichtschaak zeer tevreden 
zijn. Grote winnaar deze middag was dus Ko Kooman. In 
zijn eerste partij hield hij Rob Cornips op remise en daarna 
bond hij nog 2 spelers aan zijn zegekar. Doordat Rob ook 
tegen Hub Kusters een half punt liet liggen en Jaap Glazen-
burg het niet kon bolwerken tegen Hans Donker bleven de 
twee koplopers beiden op 11 punten steken. Jan Vermeer 
maakte geen gebruik van dat morsen. Ook hier liet Hub Kus-
ters Jan Vermeer struikelen. Horst Eder bleef met score van 
twee punten prima bij. De middenmoot behaalden allen één 
punt. Dat zijn Henk Schunck, Kazem Mollahosseini, Walter 
Manschot en Bertus Teunissen van Manen. Meindert speelde 
maar één partij met remise als resultaat. In staart van de 
ranglijst zijn Gerrit Jansen en André Meijer te vinden. André 
deed het niet slecht door op 1½ te finishen. Het was weer een 
gezellige middag met leuke partijen. De datum voor de vol-
gende en laatste Daglichtschaakdag van dit seizoen is dins-
dag 1 april.    Jan Vermeer 
 
Uitslagen interne competitie 23e ronde (13 maart 2013):  
Boel - P. Schoenmakers ½-½; Hoogland - Fassaert 1-0; R. 
Wille - Boonstra 0-1; Schunck - Hogerhorst 0-1; Kooman - 
van den Born 1-0; Hageman - Mollahosseini ½-½; Kees van 
Keulen - Zuidema 0-1; Hartogh Heijs - Meijer 0-1; Sulejma-
ni - Kelderman 1-0; Stibbe - Stomphorst 0-1; van Vlerken - 
J. Sanders 0-1. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: N. Schoenmakers - P. Ver-
hoef 0-1. 


