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Oploswedstrijd: Zomaar een stelling uit een partij, gespeeld in een 

toernooi op de Filippijnen in 
1990. Zwart heeft 150 Elopun-
ten meer dan zijn tegenstander. 
Dat merk je niet altijd, maar 
hier erg duidelijk: Aan zet is 
Lputian met zwart tegen Jua-
rez. Zwart speelt en wint. 
Oplossing: 1…Txd4! Nu is 
veld f3 vrij en dan gaat de rest 
vanzelf. 2.cxd4, Lf3 3. gxf3, 
exf3 4.Tg1, Pf2 mat. 
 
In Memoriam: Afgelopen 
zondagavond bereikte ons het 
droeve bericht dat Harm 

Steenhuis die dag op 75-jarige leeftijd na een korte ziekteperiode 
was overleden. Harm was een echte liefhebber van het schaakspel 
die vele jaren lid is geweest van onze vereniging. Een sterke speler 
bovendien die ook deel uitmaakte van ons eerste team in de jaren 
’60. Als leraar gaf hij op de vrijdagmiddagen schaakles, iets wat hij 
met plezier deed. Zijn kennis van de partijen van de grootmeesters 
uit zijn tijd was enorm. Die kennis droeg hij dan ook graag over. 
Dat heeft hij ook gedurende een reeks van jaren gedaan voor ASV 
op de maandagavonden bij de liefhebbersgroep. De uitvaartplech-
tigheid zal vrijdag a.s. plaatsvinden. 
 
Snelschaken: Volgende week is er geen ronde voor de interne. Dan 
staat namelijk, zoals gebruikelijk zo tegen het einde van het sei-
zoen, het interne snelschaakkampioenschap op het programma. 
Voor degenen die dit te snel afgaat kan een partij worden gespeeld 
voor de extra competitie zoals die ook op de rapidavonden plaats-
vindt. 
 
OSBO-cup: ASV-4 is zaterdag jl. als derde geëindigd op de finale-
dag van de OSBO-cup dat door ASV in combinatie met het Vier-
kampentoernooi werd georganiseerd. Bij de loting voor de ½-finale 
werd favoriet Bennekom-1 ontlopen maar tegenstander PSV/DoDO 
was natuurlijk ook geen gemakkelijke opgave. Een tegenvaller in 
deze wedstrijd was dat Pieter Verhoef in de openingsfase tegen zijn 
sterke opponent al vrij snel zomaar een stuk verspeelde. Daarna 
speelde hij een verloren strijd. Ook bij Gonzalo Tangarife ging het 
moeizaam. Hij kwam niet goed uit de opening en leek in problemen 
te komen. Nauwkeurig moest hij zich verdedigen. Toen zijn tegen-
stander zich verrekende keerden de kansen en hield onze ASV-er 
uiteindelijk een stuk meer over. Een onverwachte winst! Gerben 
Hendriks kwam geheel onnodig in de problemen vanuit een gelijke 
stelling. Daarin verzuimde hij de stelling met b3 op de damevleugel 
vast te leggen. In plaats hiervan offerde hij meteen een kwaliteit. 
Toen hij even niet alert was kwam de vijandelijke dame via a4 met 
brute kracht op c2 binnen. Gerben kon daarna torenverlies vanwege 
mat niet meer voorkomen. Cees Sep mocht daarna geen remise 
meer accepteren en ging in een poging dreigingen op de konings-
vleugel te creëren met zijn dame naar een verkeerd veld. Fors mate-
riaalverlies was het gevolg. Toen hij niet veel later nog een kwali-
teit verloor gaf hij op. Zo was de eindstand 3-1 voor PSV/DoDO. 
De finale was voor ASV-4 verkeken. 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - PSV/Dodo: Gonzalo Tangarife (z) 
(2023) - Kevin van Brummelen (1973) 1-0; Gerben Hendriks 
(1941) - Robin van Ee (1886) 0-1; Cees Sep (1889) - Olger van 
Dijk (1969) 0-1; Pieter Verhoef (1883)-Ewoud 't Jong (2113) 0-1. 
Eindstand 1-3. 
Na de lunch volgde voor ASV-4 ’s-middags dus de strijd om de 
3e/4e plaats. Tegenstander werd stadgenoot De Toren-3 dat zijn 
meerdere in de andere halve finale moest erkennen tegen Benne-

kom. Ook daar was de eindstand 3-1. Zo werd het dus 
een Arnhems onderonsje. Nu was het Pieter Verhoef 
die de winst pakte. In het eindspel was een vrijpion 
beslissend. Gerben Hendriks had bepaald zijn dag 
niet. Nu verspeelde hij in het eindspel in een gelijke 
stelling zijn paard en werd vervolgens uitgetikt. Cees 
Sep won in het eindspel echter een pion. Na ruil van 
beide torens restte voor hem een gewonnen lopereind-
spel. Bij Gonzalo Tangarife ging het lang gelijk op. 
Maar in het eindspel volgden een paar foutjes die hem 
kansloos maakte. Zo was dit duel dus in een 2-2 ge-
lijkspel geëindigd en moest het snelschaken de win-
naar aanwijzen. ASV-4 was hierin met 3-1 de betere 
en werd zo 3e bij deze OSBOcup finaledag. Wie werd 
dan winnaar? Dat werd uiteindelijk Bennekom. Mak-
kelijk ging dit zeker niet want ook zij hadden er na de 
2-2 in de reguliere wedstrijd tegen PSV/DoDO een 
barrage via snelschaken voor nodig om daarin met 3-1 
te winnen en zo evenals vorig jaar de OSBO- cup in 
de wacht te slepen.  
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - De Toren-3: Gonzalo 
Tangarife (z) (2023) - Rik Roelofs (2041) 0-1 (0-1); 
Gerben Hendriks (1941) - Ronald Engelen (1848) 0-
1 (1-0); Cees Sep (1889) - Raimond Vastenhout 
(1737) 1-0 (1-0); Pieter Verhoef (1883) - Fred Beu-
mer (1770) 1-0 (1-0). Eindstand 2-2. Na snelschaken 
wint ASV-4 met 3-1. 
 
Vierkampentoernooi: Als omlijsting van de OSBO-
cup werd wederom het Vierkampentoernooi gehou-
den. De 9e versie alweer. Helaas viel de deelname met 
slechts 28 schakers tegen. Met 12 clubgenoten was 
ASV goed vertegenwoordigd. Zo waren er dus 7 vier-
kampen waarin veelal hard strijd werd geleverd. In 
een enkel geval was het verschil in sterkte net even te 
groot. Dat laatste gold zeker niet voor groep A waar 
Fred Reulink de hoogste Elo had en meteen in de 1e 
ronde een gooi deed naar de eindzege door Martin 
Weijsenfeld te verslaan. Via 2 remises in de andere 
partijen kwam Fred op 2 uit 3 en moest daarmee de 1e 
plaats delen met Hans Eshuis die in de 2e ronde ook 
van Weijsenfeld won. Martin eindigde zo op slechts 
een half punt via een remise in de slotronde tegen 
Toon Janssen die met drie remises als 3e eindigde. In 
groep B begon Nico Schoenmakers gemotiveerd aan 
zijn vierkamp. In de openingsronde leverde dat een 
remise op tegen Huub Blom en in de 2e ronde volgde 
winst. In de slotronde moest Nico zijn meerdere er-
kennen in de talentvolle jeugdspeler Frank van Hoorn 
van De Toren die daarmee gedeeld eerste werd met 2 
uit 3. Groep D werd een prooi voor Oscar Mercan met 
2½ uit 3. Alleen tegen Hub Kusters werd het in de 1e 
ronde na lange strijd remise. Voor Hub bleef het bij 
dat ene halfje. In groep H vinden we Hendrik van 
Buren bovenaan met 2½ uit 3. Hij moest deze 1e 
plaats wel delen met QuirineNaber, ook al zo’n talent 
uit de Toren-school. Ko Kooman bleef in deze vier-
kamp op 1 punt steken. In groep F treffen we Hans 
Derendorp op de 2e plaats aan met 2 uit 3. Kees van 
Keulen kwam niet tot scoren. Ik mocht er van hem 
niet teveel woorden aan vuil maken. Dat doe ik dus 
ook niet! Ook Hein van Vlerken kwam in groep G net 
als Kees tot hetzelfde resultaat. Succes was er wel 
voor Wisse Witmans die met 3 uit 3 de volle buit 



binnenhaalde. Een mooi resultaat!! Kazem Mollahosseini werd in 
deze groep met 2 uit 3 tweede. 
 
Seizoenoverzicht ASV-5: ASV-5 wordt alleen kampioen als het 
moet. Op euforische momenten schreeuwen we om vijf teams op 
zaterdag. Maar als we dan met maar vier teams op zaterdag een 
stuk of zes invallers nodig hebben, dan is het voor ASV op dit 
moment misschien beter om niet met vijf teams op zaterdag te gaan 
spelen. Afgelopen jaar werd ASV-5 in de laatste minuut van de 
competitie kampioen. Dit jaar zat de titel er nooit in, behalve in de 
laatste minuut van de competitie. Helaas misten we zelf die kans en 
toen de druk eraf was, kregen we die kans van de terechte kampi-
oen Rokade ook niet meer. Al in de tweede ronde was de strijd om 
de titel over. Tegen de Lichtenvoordse ploeg met een groot aantal 
voormalig GOVA-spelers in de gelederen bleef ASV-5 volkomen 
kansloos. Daarna werd niet altijd goed geschaakt, maar wel steeds 
voldoende gescoord. Rokade maakte echter vrijwel geen fouten 
meer. Even leek ASV-6 een maatje te groot te zijn voor Rokade, 
maar in de laatste minuut van dit seizoen gebeurde dat net niet. 
ASV-4 handhaafde zich dit seizoen echter overtuigend, zodat de 
promotie van ASV-5 niet nodig was. Dat het afgelopen seizoen wel 
lukte en dit seizoen niet was opmerkelijk, want op papier was het 
vijfde nog nooit zo sterk. Jochem Woestenburg werd aan het top-
bord met 5 uit 6 meteen ook topscorer en ook Martin Weijsenfeld 
en Barth Plomp deden het met 4½ punt uitstekend. Mede dankzij 
onze captain Barth Plomp werd het weer een heel leuk schaakjaar. 
Iedereen zal dan ook komend seizoen graag weer meedoen! 
      Erik Wille  

 
Seizoenoverzicht ASV-6: ASV-6 degradeert na een matig seizoen. 
Na het onverwachte kampioenschap vorig jaar zou ons een zware 
competitie wachten dit jaar. Na de kleinst mogelijke nederlaag 
tegen ASV-5 zagen we de toekomst evenwel zonnig in. Maar in de 
tweede ronde, al een cruciaal duel, lieten we UVS-3 met een gelijk-
spel ontsnappen. Hierna ging het mis tegen Elster Toren en PION-
2. Vooral in Groesbeek faalden we bijna collectief. Achteraf was 
dit de sleutelwedstrijd. Feitelijk bezegelde deze nederlaag ons lot. 
Tegen SMB-2 wonnen we weliswaar dik, maar bijna al onze punten 
waren cadeautjes uitgedeeld door de Nijmegenaren. Na een regel-
matige nederlaag tegen Zutphen, speelden we in de laatste ronde 
wellicht onze beste wedstrijd tegen Rokade. Bijna wonnen we, 
bijna hadden we het nog gered. Helaas we zijn als nummer 7 ge-
eindigd en degraderen samen met SMB-2 en UVS-3. Er was in ons 
team een speler die er boven uit stak en topscorer is geworden: Jan 
Groen. Hij speelde een fantastisch seizoen met 5 ruime overwin-
ningen, een remise en een onnodige nederlaag. Die nederlaag was 
tegen SMB 2. Ook toen stond Jan een stuk voor en gewonnen, maar 
hij stopte te laat een doorgebroken pion af. Aan bord 1 deed Ruud 

Verhoef het vrij goed met 3 uit 7, eenzelfde score als 
Jacques Boonstra en Robert Naasz. Nico Schoenma-
kers, Rob Huberts, Theo van Amerongen en Albert 
Marks scoorden onvoldoende en verloren de nodige 
Elopunten. De invallers maakten 2 uit 7, waarbij Siert 
Huizinga 1½ punt inbracht. ASV-6 gaat het komend 
jaar samen met ASV-7, dat net geen kampioen is 
geworden, in de 2e klasse proberen terug te komen in 
de 1e klasse.   Theo van Amerongen 
 
Voorst: Op maandag 19 mei werd de 6e en tevens 
laatste ronde van het Open Kampioenschap van 
Voorst gespeeld. Na zijn goede start en een minder 
goed vervolg was Ko Kooman uiteraard gebrand om 
deze laatste partij te winnen. En het is gelukt: dus 
eindresultaat 3 uit 6. Met deze 50% score was hij dus 
een zeer tevreden mens. De partij verliep rustig en Ko 
kwam met een (centrum)pion voorsprong uit de ope-
ning. Door een misrekening verloor hij deze voor-
sprong weer en zo begon het eindspel met toren + 
paard en 5 pionnen tegen toren + loper en 5 pionnen. 
Dit speelde hij handiger en hij kon al snel via een 
paardvorkje een kwaliteit en een pion veroveren. Mijn 
tegenstander zag vervolgens van verder spelen af en 
de winst was binnen.   Ko Kooman 
 

Elburg: Het Open NK Rapid dat dit keer op zaterdag 
24 mei werd gespeeld in ’t Harde was met 113 deel-
nemers zeer geslaagd. De sterk bezette A-groep werd 
gewonnen door GM Tiviakov met 5½ uit 7 die de 
eerste plaats deelde met nog 2 titelhouders GM Gu-
liyev en IM Kabatianski. ASV-ers waren er in deze 
sterke hoofdgroep niet. Wel in de groep B en niet 
zonder succes want Tony Hogerhorst won deze groep 
met nog 3 spelers met een prachtige score van 5½ uit 
7. Op weerstandspunten werd Tony tot winnaar uitge-
roepen! Klasse!! Even leek het mis te gaan toen hij in 
de voorlaatste ronde verloor en daardoor zijn gedeelde 
1e plaats kwijt raakte maar via een zege in de slotron-
de belandde hij toch weer bovenaan. Ook Pieter en 
Ruud Verhoef speelden mee in deze B-groep. Pieter 
eindigde in de subtop met 4½ punt. Ruud kwam tot 
een score van 4 punten. Ko Kooman speelde met zijn 
rating in groep C en was als 7e geplaatst. Hij kwam te 
laat binnen doordat hij naar de oude speellocatie was 
gegaan, maar dankzij Tony kon hij (iets te laat) de 
weg alsnog vinden naar ‘t Harde. Er waren overigens 
heel wat spelers die daar naar toe zijn gereden, w.o. 
de Nederlands kampioene vrouwen Peng. Bij de start 
van de 2e ronde bleek Ko zelfs een punt voor zijn niet 
meedoen in de 1e ronde te hebben gekregen. Een 
opstekertje, want de volgende 2 partijen werden door 
hem gewonnen. De lunch die daarna volgde was zeer 
goed. Een paar grootmeesters lieten zich hierbij de 
bitterballen goed smaken. Ook Ko at er 3 maar die 
lagen hem redelijk zwaar op de maag. “Dat doe ik niet 
meer”, zo liet hij uw redacteur weten, want de 4e 
partij verknalde hij. Ook de volgende partij verloor hij 
maar die tegenstander was gewoon beter, zo gaf hij 
toe. De laatste 2 partijen werden weer gewonnen. Ko 
eindigde dus met 5 punten op een gedeelde 3e plaats. 
Een prima resultaat!! De organiserende vereniging 
Caïssa uit Elburg kijkt met tevredenheid terug op dit 
evenement. 
 

Uitslagen interne competitie 31e ronde (22 mei 2014): 
E. Wille - Hoogland 1-0; Huizinga - Knuiman 0-1; 
Hogerhorst - van Dijk 1-0; Groen - Boonstra 1-0; van 
Belle - Bentvelzen 1-0; Vermeer - X. van Bruxvoort 
½-½; Kooij - Velders ½-½; Eder - Kusters 0-1; Man-
schot - Schunck ½-½; Koen van Keulen - Derendorp 
1-0; van Buren - Shahbaz 1-0; Mollahosseini - 
Stomphorst 0-1; Kooman - van Deursen ½-½; Zuide-
ma - Wijman ½-½; Kelderman-Kees van Keulen 0-1; 
B. Sanders - J. Sanders 1-0; Stibbe - Sulejmani 0-1; 
van Vlerken - Viets 1-0. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: P. Verhoef-F. Schleip-
fenbauer ½-½. Ook 2e partij werd remise. De beslis-
sing via snelschaken eindigde in 2½-1½. 

ASV- 5              1 2 3  4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Jochem Woestenburg 1 – 1 ½ ½ 1 1 5-6   1981 2165 +1 ,282 
Erik Wille         ½ 1 - ½ 0 ½ ½ 3-6   1980 1832 -1 ,159 
Barth Plomp        0 0 1 1 1 1 ½ 4½-7  1956 1956 +0 ,035 
Martin Weijsenfeld 1 ½ 1 0 1 ½ ½ 4½-7  1919 1939 +0 ,218  
Coen Mekers        - ½ 1 1 ½ ½ ½ 4-6   1878 1875 -0 ,017 
Paul Schoenmakers  ½ ½ ½ - - - - 1½-3  1870 1742 -0 ,510 
René van Alfen     ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 2½-7  1848 1725 -1 ,172 
Tony Hogerhorst    1 0 ½ 1 ½ 0 0 3-7   1822 1705 -1 .126 
Invallers : 
Anne Paul Taal     - ½ 0 0 - - - ½-3   1921 1577 -1 ,271 
Siert Huizinga     0 - - - 1 - - 1-2   1773 1722 -0 ,141 
Rob van Belle      - - - - - - 1 1-1   1747 1978 +0 ,605 
Albert Marks       - - - - - ½ - ½-1   1732 1740 +0 ,011 
 
ASV-6              1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W- We 
Ruud Verhoef       0 ½ 0 1 1 0 ½ 3-7   1891 1885 -0 ,132 
Rob Huberts        ½ ½ 0 – 1 0 0 2-6   1829 1754 -0 ,612 
Nico Schoenmakers  ½ 0 - - 1 ½ 0 2-5   1818 1754 -0 ,447 
Theo van Amerongen 0 ½ 0 0 – 1 – 1½-5  1811 1705 -0 ,705 
Jacques Boonstra   1 1 0 0 1 0 0 3-7   1791 1809 +0 ,159 
Robert Naasz       ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 3-7   1742 1803 +0 ,510 
Albert Marks       0 0 - - 1 0 1 2-5   1732 1692 -0 ,279 
Jan Groen          1 1 1 ½ 0 1 1 5½-7  1691 1983 +2 ,045 
Invallers : 
Paul van der Lee   - - - 0 - - 0 0-2   1807 1551 -0 ,914 
Siert Huizinga     - - 0 ½ 1 - - 1½-3  1773 1797 +0 ,096 
Rob van Belle      - - ½ 0 - - - ½-2   1747 1630 -0 ,294 
 
De 7 wedstrijden op een rij:  Eindstand OSBO 1 e klasse B:  
1 ASV-6 – ASV-5 3½-4½         1 Rokade        13 34 ½ K 
2 ASV-5 – Rokade 3-5          2 ASV-5         11 31  
3 ASV-5 – UVS-3 5½-2½         3 Elster Toren   9 34  
4 Elster Toren - ASV-5 3½-4½  4 Zutphen        9 31  
5 ASV-5 – PION-2 5-3          5 PION-2         5 25 ½ 
6 SMB-2 -ASV-5 3½-4½          6 UVS-3          4 25 ½ D 
7 ASV-5 – Zutphen 4-4         7 ASV-6          3 24   D 
                              8 SMB-2          2 18 ½ D 
1 ASV-6 – ASV-5 3½-4½ 
2 UVS-3 – ASV-6 4-4 
3 ASV-6 – Elster Toren 1½-6½ 
4 PION-2 – ASV-6 5½-2½ 
5 ASV-6 – SMB-2 6½-1½ 
6 Zutphen – ASV-6 5½-2½ 
7 ASV- 6 – Rokade 3½ - 4½ 


