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Oploswedstrijd: Het was niet zo moeilijk vorige week. 
Trouwens ook vanavond en volgende week niet. Dat gaat de 
club flessen wijn kosten. Deze stelling is uit een vluggertjes-

toernooi in Daugavpils in 
1986. Domuls speelde tegen 
Kondi. Wit, die aan zet is, 
won dit uiteraard. Oplos-
sing: 1. g4, hxg4 2. hxg4, 
Lxg4 3. Txg6+, Kh7 4. 
Th5+. Als zwart 2…Le6 
speelt volgt 3. Texe6, fxe6 
4.Txe6, Dc5 5. De4 en dit 
zal wit winnen. 
 
Jeugd: Op paaszaterdag 19 
april was het een drukte van 
belang in ons clubgebouw 

bij ons jaarlijkse IJSCO-toernooi. Bijna 80 jeugdschakers 
speelden in verschillende groepen om de prijzen. Prachtig 
om te zien. Samen met de enthousiast toekijkende ouders en 
de vele vrijwilligers maakten zij er een geweldig leuke dag 
van. Natuurlijk vielen er ook goede prestaties van onze ASV-
jeugd te noteren. Zo eindigde Wisse Witmans met 4 punten 
knap in de subtop van de A-groep en steeg daarbij ver boven 
zijn Elo uit. Teun Gal won een prijs in groep B evenals Mika 
Bloksma en Cas Hummelen in groep C. Ook zijn broer Tijn 
Hummelen behaalde een prijs in groep D. Maar onze jongste 
ASV-er in deze groep, Son Stavenuiter (nog geen 5½ jaar 
oud!) ging hem voor. Hij won met zijn score van 6 uit 9 de 4e 
prijs! Het was een mooi toernooi met veel spannende partijen 
in een hele goede sfeer. 
 
Externe competitie: In deze EP een vervolg op de verslagen 
van de slotronden van onze teams in de OSBO-competitie. 
Volgende week volgt het restant. In de 2e speelweek speelde 
alleen nog ASV-9. Zij deelden de punten met Bennekom-3. 
Het werd een 3-3 gelijkspel. 
 
ASV-5 en ASV-6 missen succes in laatste vijf minuten: De 
verwachtingen waren vooraf niet hooggespannen. ASV-6 
stond zevende en met de wedstrijd tegen koploper Rokade op 
het programma leek directe degradatie onafwendbaar. ASV-5 
zou in dat geval met een punt minder dan Rokade ook geen 
aanspraak meer maken op de titel. Het werd die maandag-
avond bij UVS een gekke avond en om kwart voor twaalf 
leek ASV-5 kampioen te worden en ASV-6 zesde. Helaas 
liep het anders. Vijf minuten later was er toch geen euforie, 
maar slechts plaats voor teleurstelling en ook wel realiteits-
zin. Je verliest immers nooit alleen in de laatste wedstrijd je 
kansen. ASV-5 begon kalm met een snelle remise van Erik 
Wille, die in positioneel slechte stelling maar een tactisch 
remiseaanbod plaatste. Daarna duurde het zeker 2,5 uur voor 
de volgende uitslag. Barth Plomp ruilde alle lichte stukken 
en vervolgens de zware stukken. In het pionneneindspel kon 
hij net niet winnen. Bij René van Alfen leek het er dankzij 
een pluspion goed uit te zien. Het was echter erg moeilijk en 
zo overschreed René de tijd. Invaller Rob van Belle was bij 
UVS op vertrouwde bodem en hij speelde  een uitstekende 
partij. Er werden twee pionnen gewonnen en een lastig eind-
spel werd met vaste hand tot winst gevoerd. Hierna gebeurde 
een tweede ongeluk. Tony Hogerhorst was op weg naar winst 
toen hij een stuk verspeelde. In een ultieme poging nog remi-
se af te dwingen, was Tony even het speeltempo kwijt. Hij 
overschreed de tijd en kreeg er tot zijn verbazing geen tijd 
meer bij. Zonde! Coen Mekers wilde niet ook op tijd verlie-
zen en zodoende nam hij in een betere stelling met nagenoeg 
geen tijd meer genoegen met remise. 2½-3½ voor Zutphen en 

dan gaan we eerst even naar ASV-6 - Rokade. Ruud Verhoef 
leverde een topprestatie door aan bord 1 Nick Mulder op 
remise te houden. Ruud had daarvoor een mooie zet die drei-
gende problemen knap neutraliseerde. Een tegenvaller was 
vervolgens de nederlaag van Jacques Boonstra. In een prach-
tig duel met Menno Dorst kreeg Jacques, terwijl hij met zijn 
koning naar een open lijn was gegaan kansen met een kwali-
teitsoffer. Dorst verdedigde zich goed en een gelijke stand 
restte. Hierin blunderde de ASV-er. Zonde van de prachtige 
openingsfase. Roberts Naasz maakte na elven gelijk. Hij 
kreeg een kansloos loperoffer tegen en toonde dat ook feil-
loos aan. Rob Huberts vocht een verbeten strijd uit met Mar-
cel Leroi. Beiden zochten met dame en lopers van ongelijke 
kleur de aanval op de vijandelijke koning. Leroi was helaas 
net sneller. Ook Nico Schoenmakers verloor. Hij blunderde 
pardoes een stuk weg en bleef daarna kansloos. Nog vijf 
partijen te gaan bij de twee ASV-teams en een snelle blik 
leerde dat in alle vijf partijen de beste kansen waren voor de 
ASV-ers. En twee rondjes 4½ zou groot succes opleveren, 
want UVS-3, de concurrent van ASV-6 in de strijd tegen 
rechtstreekse degradatie, ging verliezen. De laatste vijf par-
tijen begonnen voorspoedig. Eerst won Albert Marks in een 
knap gespeelde partij met een aanval dwars door het cen-
trum. Jan Groen zorgde voor de gelijkmaker van ASV-6. Jan 
won een loper tegen Gert-Jan van Vliet en in het eindspel 
tikte hij dat voordeel rustig uit. Bij ASV-5 stond Jochem 
Woestenburg intussen gewonnen met twee pionnen meer in 
het eindspel. Martin Weijsenfeld had een pionneneindspel 
met de actievere koning en in ASV-6 was Paul van der Lee 
aan een winnende aanval begonnen, terwijl hij ook al twee 
pionnen voorstond. Kwart voor twaalf en een lichte euforie 
begon al te ontstaan. Het publiek rende van ASV-5 naar 
ASV-6 heen en weer en het was wachten op het grote mo-
ment. En toen ineens was het klaar. Martin Weijsenfeld kon 
geen winstweg vinden in het pionneneindspel en gaf remise. 
Daarmee was Rokade kampioen en was daar de druk van de 
ketel. Terwijl Jochem Woestenburg voor ASV-5 de gelijk-
maker aantekende, vergat Paul van der Lee na een stukoffer 
mat in twee te geven en ging vervolgens zelf mat. De droom 
spatte uiteen en de ASV-ers bleven gedesillusioneerd achter. 
Een paar dagen later kwam de realiteitszin weer terug. Vijf 
teams op zaterdag is misschien nog iets te vroeg en ASV-6 
was bij winst de slechtste nummer zes geweest in de eerste 
klasse. Bij degradatie van drie OSBO-teams uit de KNSB-
competitie was de degradatie toch nog een feit geweest en 
die kans is nadrukkelijk aanwezig. Maar toch...?! Als het was 
gelukt, was het een moment om nooit te vergeten geweest!
     Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-5 – Zutphen: Jochem Woesten-
burg (1981) – Klaas Hagendijk (2000) 1-0; René van Alfen 
(1848) – Willem Oving (1850) 0-1; Erik Wille 91980) – 
Kees Henstra (1890) ½-½; Martin Weijsenfeld (1919) - 
Nagib Zafari (1915) ½-½; Barth Plomp (1956) – Eric Klop-
pers (1810) ½-½; Coen Mekers (1878) – Jan Blaak (1721) 
½-½; Tony Hogerhorst (1822) – Aleksandr Sahakian 
(1826) 0-1; Rob van Belle (1747) – Frank Posthuma (1823) 
1-0. Eindstand 4-4. 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 – Rokade: Ruud Verhoef 
(1891) – Nick Mulder (2000) ½-½; Rob Huberts (1829) – 
Marcel Leroi (1890) 0-1; Nico Schoenmakers (1818) – 
Erwin Swerink (1967) 0-1; Jacques Boonstra (1791) – 
Menno Dorst (1868) 0-1; Paul van der Lee (1807) – Arent 
Luimes (1820) 0-1; Robert Naasz (1742) – Han Schuur-
mans (1805) 1-0; Jan Groen (1691) – Gert-Jan van Vliet 
(1774) 1-0; Albert Marks (1732) – Rob Stevens (1744) 1-0. 
Eindstand 3½-4½. 
 



ASV-8 verlies slotronde ruim: Met ASV-8 speelden we op 8 
april onze slotronde tegen Tornado bij de Cirkel in Ede. We 
konden niet meer van betekenis zijn voor het verloop van de 
competitie en speelden om de plaatsen 5 t/m 7. Voor Torna-
do gold hetzelfde. Zij konden echter nog 2 plekken stijgen 
terwijl wij bij verlies of gelijkspel (en winst het Kasteel-4) 
nog één of twee plekken konden zakken. Op bord 1 speelde 
Oscar Mercan. Hij wilde graag veel weerstand en heeft die 
ook gehad. Vroeg in het begin offerde hij een kwaliteit voor 
een pion, initiatief en een sterk loperpaar. Er waren winst-
kansen over en weer, maar zijn tegenstander nam uiteindelijk 
de overhand en zodoende was er verlies voor Oscar. Op bord 
2 speelde Jan Vermeer bij ons als invaller een sterke partij. 
Met zwart kwam Jan wat passief te staan. Met h5-h4 kwam 
hij tot voldoende tegenspel en zette zijn tegenstander zo 
onder druk dat deze in tijdnood kwam. Steeds had hij 10-20 
seconden over. Dat moest een keer mis gaan en dat gebeurde 
ook. Hij vergaloppeerde zich en dat kostte een paard. Jan 
won zodoende zijn partij. Op bord 3 speelde Bob Kooij. Hij 
wist na de opening met wit geleidelijk het initiatief te ver-
krijgen. In het middenspel slaagde hij er in naar een in prin-
cipe gewonnen stelling te manoeuvreren. In de tijdnoodfase 
toen zijn stelling al iets minder fraai maar nog steeds prima 
oogde, bood zijn tegenstander remise aan. Bob dacht dat de 
zet die zijn tegenstander daarbij uitvoerde een blunder was. 
Hij reageerde onmiddellijk en toen bleek dat juist hij degene 
was die op dat moment een blunder beging. Misschien had 
hij de toen ontstane stelling nog net kunnen houden maar in 
tijdnood lukte dat niet meer en Bob verloor de partij. Jam-
mer. Op bord 4 speelde Hub Kusters een gelijkopgaande 
partij waarbij zijn tegenstander richting het eindspel zijn 
stelling geleidelijk wist te verbeteren en druk wist te zetten 
met een dreigende promoverende pion. Hub moest uiteinde-
lijk de partij opgeven. Op bord 5 speelde Remco Menger. Hij 
speelde een mooie positionele partij. Zowel Remco als zijn 
tegenstander speelden goed en degelijk. Het koste Remco 
teveel tijd om zijn stukken in een aanvallende positie te ma-
noeuvreren en hoewel wit een klein positioneel voordeel had 
ging Remco akkoord met het remisevoorstel van zijn tegen-
stander. Jonathan van der Krogt speelde op bord 6 een ge-
lijkopgaande partij maar maakte ergens toch wat kleine fout-
jes met grote gevolgen. Onzorgvuldigheid zorgde voor pion-
verlies en een slechte positionele stelling. Nadat hij nog een 
pion had weggegeven kwam hij in het eindspel en stond er 
een verloren stelling op het bord waarbij promotie op één van 
de twee vleugels niet meer te voorkomen was. Opgave was 
het besluit. We verloren zodoende de wedstrijd met 4½-1½ 
en eindigden daarmee op plek 6 omdat Het Kasteel-4 niet 
wist te winnen.    Jonathan van der Krogt 
Gedetailleerde uitslag Tornado-ASV-8: Jan de Haas (1781) 
–Oscar Mercan (1549) 1-0; John Alblas (1752) – Jan Ver-
meer (1719) 0-1; Frans van Wezel (--) – Bob Kooij (1615) 
1-0; Stan Jacobs (1465) – Hub Kusters (1617) 1-0; Eddy 
van den Eeckhout (1497)–Remco Menger (1407) ½-½; 
Thijs Banken (1451) – Jonathan van der Krogt (1511) 1-0. 
Eindstand 4½-1½. 
 
ASV-10 redt het net niet tegen Velp-2: Dinsdag 8 april jl. 
was de gezamenlijke slotronde gepland voor de 3e klasse F. 
ASV-10 moest als degradant aantreden tegen Velp-2 in Nij-
megen bij SMB. Nadat Ko Kooman eerst invaller Henk 
Schunck in het centrum van Arnhem had opgehaald en naar 
de familie van Keulen was gereden, werden zij daar onthaald 
op een heerlijke maaltijd. Zo was deze laatste schaakavond 
van de competitie vorstelijk begonnen. Met de auto vol (Kees 
en Koen waren ook ingestapt) reed Ko naar Nijmegen waar 
de voorbereidingen voor deze slotronde nog in volle gang 
waren. Toch werd keurig op de afgesproken tijd gestart en 
werden de 24 klokken door zwart ingedrukt. Invaller Henk 
Schunck, bekend als snelle schaker, was als eerste klaar en 
haalde het eerste halve punt binnen. In een rustig verlopen 
partij werden veel pionnen en stukken afgeruild en werd al 
snel tot remise besloten. Jelle Noordhuis raakte al heel snel 
een paard kwijt doordat wit zijn loper tussen de 2 paarden 
kon zetten. Deze achterstand kon Jelle niet meer goed ma-
ken. Koen van Keulen moest het aan bord 1 opnemen tegen 
Walter Manschot, dubbellid bij ASV, met een aanzienlijk 
hogere rating dan Koen. Desondanks kwam Koen goed uit de 
opening maar alle aanvallen werden vakkundig door Walter 
geblokkeerd. Nadat de dames, lopers en paarden waren afge-
ruild en alle pionnen nog op het bord stonden en de zaak 

volledig blokkeerden, werd tot remise besloten. Een goede 
prestatie van Koen. Vervolgens verloor Ko zijn partij. Hij 
kwam in de opening een paard tegen pion voor. Dat beteken-
de wel dat zijn dame midden op het bord stond. Toen ging 
zijn 82-jarige tegenstander er eens goed voor zitten en werd 
Ko tot zijn eigen teleurstelling professioneel het bos inge-
stuurd. De stand werd dus 3-1 voor Velp, terwijl Clemens 
Wijman en Kees van Keulen nog aan het spelen waren. Cle-
mens mocht de strijd aanbinden tegen Ton van Eck (voorma-
lig ASV-lid), een grote uitdaging voor Clemens. Maar hij 
speelde de sterren van de hemel. In een spannende partij 
waarin de kansen regelmatig keerden en veelvuldig een be-
roep werd gedaan op de vindingrijkheid van beiden was 
Clemens de succesvolste. Zou er tegen Velp-2 een gelijkspel 
uit te slepen zijn? Kees stond aan bord 5 redelijk. De partij 
was begonnen met een saaie Caro Kann. Nadat Kees zijn 
paard naar g5 speelde en zwart ging rokeren kon hij met een 
paardoffer tegen 2 pionnen de koningsstelling van de tegen-
stander openbreken. Door een foutje van de tegenstander 
werd het paard tegen 1 pion weer teruggewonnen en werd het 
eindspel begonnen met 1 pion voorsprong. Het was toch te 
moeilijk om deze stelling in winst om te zetten. Na een re-
kenfoutje werd deze pion weggegeven en werd tot remise 
besloten. Eindstand 3½–2½ in het voordeel van Velp-2. 
Ondanks dat het in de 3e klasse voor ons team zwaar was en 
wij enerzijds jammer genoeg, maar anderzijds begrijpelijk 
gedegradeerd zijn, kijkt ons team terug op een prettig sei-
zoen.     Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag Velp-2 - ASV-10: Walter Manschot 
(1622) - Koen van Keulen (1520) ½-½; Menno Potjer 
(1641) - Henk Schunck (--) ½-½; Jan van Galen (1631) - 
Ko Kooman (1429) 1-0; Ton van Eck (1586) - Clemens 
Wijman (--) 0-1; Bert Janssen (1552) - Kees van Keulen 
(1370) ½-½; Ton Valen (1422)-Jelle Noordhuis (1301) 1-0. 
Eindstand 3½-2½. 
 
Jeugd ASV-11 is ijskoud de beste: Voor de slotronde moes-
ten we naar Groesbeek. Als voorbereiding en afsluiting van 
deze competitie zijn we met zijn allen lekker ijs gaan eten. 
Vervolgens begonnen we aan onze wedstrijd tegen het 275 
jaar oudere Mook-2. Tom Verberk verloor helaas vrij snel. 
Hij raakte door een gemene penning een stuk achter en pro-
beerde nog terug te vechten maar dit was tevergeefs. Geluk-
kig kwam daar de gelijkmaker van Bryan Hieltjes. Onver-
wachts dat wel want hij stond namelijk een pion achter. Vijf 
minuten later komt dan ook de 2-1 van Wisse Witmans. Hij 
veegt de 69 jaar oudere man van het bord (die daarop nog 
wat grapt over respect voor de ouderen). Teun Gal hield zijn 
partij onterecht remise maar mazzel is ook een belangrijke 
factor in het schaken. Hoe dan ook is hij blijven vechten en 
had hij in het middenspel toch wel hele fraaie kansen. Met 
beide dames nog in de strijd volgde eerst Em Reijmer. Ze 
verloor eerst een pion, won een stuk, verloor een stuk en 
kreeg vervolgens een stuk tegen drie pionnen en tot slot zette 
ze haar tegenstander dan toch mat op het midden van het 
bord. Seyma Sararsiz wilde winnen. Wat zeg ik, moest van 
haarzelf winnen. Toen haar tegenstander halverwege de partij 
remise aanbood riep ze dan ook zo hard nee dat de hele 
speelzaal omkeek. Gelijk had ze, haar tegenstander was na-
melijk heel bang voor haar pionnenstorm/koningsaanval en 
ze won ook nog een kwaliteit. Ook zij won dus. Met 4½-1½ 
winst en een volle ijsbuik ging onze jeugd weer zingend naar 
Arnhem terug daarbij terugkijkend op een goed maar vooral 
een heel gezellig seizoen.  Xadya van Bruxvoort 
Gedetailleerde uitslag Mook-2 - ASV-11j: Sjim Jonkmans 
(1617) - Tom Verberk (1318) 1-0; Tom Biemans (1420) - 
Bryan Hieltjes (949) 0-1; Hein van der Linden (1479) - 
Wisse Witmans (--) 0-1; Nico Molle (1381) - Seyma Sarar-
siz (--) 0-1; Bram Rijnbout (1044) - Teun Gal (431) ½-½; 
Jan Ermers (1139)-Em Reijmer (--) 0-1. Eindstand 1½-4½. 
 
Uitslagen interne competitie 26e ronde (17april 2014): 
Boel-Hoogland 1-0; Weijsenfeld-Reulink ½-½; Huizinga-P. 
Schoenmakers 0-1; Bentvelzen-Hogerhorst ½-½; Dijkstra-
Boom 0-1; Kusters - van Belle 0-1; Koeweiden - Eder 0-1; 
Schunck - Mercan 0-1; Koen van Keulen - Manschot ½-½; 
Kooman - van der Krogt 0-1; Derendorp - Mollahosseini 0-1; 
Zuidema - Menger 1-0; Hageman - Wijman 1-0; Kelderman - 
Katoen 0-1; Liscaljet - J. Sanders 0-1; Visser - Hartogh Heijs 
0-1; Diekema - Stibbe 1-0; van Vlerken - Burger 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie:Taal - Beeke 1-0. 


