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Oploswedstrijd: Nog maar eens een standje uit een corres-

pondentiepartij. Loginov – 
Goncharenko uit 1983. 
Aardig omdat het zo maar 
in je eigen partij zou kun-
nen gebeuren. Zwart speelt 
en wint. Oplossing: 1...Pg4 
2. h3, De5! en zwart geeft 
mat of wint de dame. 
 
Bibliotheek: Afgelopen 
zaterdag was ASV weer in 
actie bij de volgende le-
denwerfactie in de biblio-
theek. Het was niet zo druk 
dit keer. Het mooie weer 

hield veel mensen buiten. Dat kwam ook door het Sprookjes-
festival dat in de binnenstad werd geopend met een parade en 
natuurlijk veel publiek trok. De 3 aanwezige ASV-ers speel-
den dus afwisselend tegen elkaar en tegen publiek. Met name 
de nodige kinderen wilden daarbij wel eens een poging wa-
gen. Het schaken en ASV is deze middag toch weer mooi 
gepromoot! Een opvallende toeschouwer hadden we wel 
deze middag. Het was Alex van Hooff van Burgers Zoo die 
met belangstelling bij het schaken stond te kijken. Op zater-
dag 15 november is de volgende schaakdemo in de bieb!  
 
Externe competitie: Voor de eerste teamwinst dit seizoen 
zorgde ASV-7. Zij wonnen met 4½-3½ van SMB-2 en gaven 
daarmee het goede voorbeeld. Dat gebeurde dan ook en zo 
werd het een behoorlijk succesvolle 1e ronde. ASV-6 won 
vervolgens met 6½-1½ heel ruim van Schaakstad Apeldoorn-
4 en ASV-10 versloeg Tornado-4 uit Druten met 3½-2½. Op 
vrijdagavond ging het iets minder. ASV-5 kwam tot een wat 
tegenvallend gelijkspel tegen Het Kasteel-2. ASV-9 kreeg 
geen kans tegen Het Kasteel-4 en verloor met maar liefst 5½-
½. De confrontatie in eigen huis tussen de jeugd van ASV-11 
en ASV-12 leverde na een spannend duel een 3-3 uitslag op. 
Dan spelen er nog 2 teams in de 2e speelweek. Dat was afge-
lopen dinsdag de wedstrijd Theothorne-2 tegen ASV-13. Zij 
begonnen met een stand van ½-½ na een remise van Jan 
Diekema in een vooruitgespeelde partij. Hoe deze wedstrijd 
afliep leest u volgende week. Deze EP was toen alweer afge-
sloten. Vanavond speelt ASV-8 nog thuis tegen het Nijmeeg-
se UVS-6. In deze EP de eerste verslagen. 
 
ASV-5 deelt punten in tumultueus slot: ASV-5 speelde vrij-
dag met 4-4 gelijk tegen promovendus Het Kasteel 2 dat 
voor de helft uit oud-spelers van het eerste bleek te bestaan, 
dus we hadden er de handen vol aan. Het begon goed. De 
youngster van het vijfde, Quirine Naber, debuteerde met een 
kordate aanval en gebruikte daar slechts 14 minuten bedenk-
tijd voor. De druk op de stelling van de Wijchenaar werd 
groot. Met een mooi kwaliteitsoffer creëerde ze 2 vrijpionnen 
die beslissend waren. Niet veel later won ook Siert Huizinga. 
Een fraai loperoffer leidde tot mat. Ook Coen Mekers won. 
De druk op de damevleugel werd de teamleider van Het 
Kasteel-2 te groot. Een typische Coen-zege. Met veel pijn en 
moeite voegde Erik Wille een remise toe. Overmoedig had 
hij een vergiftigde pion geslagen. Het kostte dankzij wat 
trucs slechts een kwaliteit. Het loperpaar redde tenslotte de 
puntendeling. Ook Paul van der Lee deelde het punt. Hij 
kreeg een stukoffer tegen. Nauwkeurig verdedigen is Paul 
echter op het lijf geschreven. Dit kostte alleen veel tijd, zodat 
een winstpoging er niet meer in zat. Wouter Abrahamse 
kwam er niet aan te pas. De dreigingen op de damevleugel 
waren te lastig. Het kostte 2 pionnen en het eindspel ging 
daarna verloren. Ook Paul Schoenmakers verloor. Onze 
invaller (René van Alfen speelde in Haarlem in het BDO-
toernooi) kwam erg passief te staan en belandde in een slecht 
eindspel. Wel was er een groot tijdvoordeel, maar de extra 
tijd van 10 seconden per zet brak Paul op. In het slotduel was 

het razend spannend. Tony Hogerhorst stond optisch wat 
minder, maar hij had praktische kansen. Toen de tegenstan-
der een onreglementaire zet deed, leek de winst daar, want 
‘aanraken is zetten’ betekende torenverlies voor de Wijche-
naar. Helaas deed de wedstrijdleider of zijn neus bloedde en 
was Tony te verrast om te claimen. Het eindspel ging hierna 
verloren. 4-4 is niet slecht, maar het incident aan het eind van 
het duel is een flinke smet. Niet eens zozeer vanwege het 
verloren punt. Het Kasteel is zo’n mooie club. Daar verwacht 
je zoiets niet. Daar zit vooral de teleurstelling. Volgende keer 
met frisse moed tegen De Cirkel.  Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-2-ASV-5: Willem van Berkel 
(1959)-Wouter Abrahamse (1924) 1-0; John Klein Douwel (1882) 
- Paul Schoenmakers (1856) 1-0; Rob Duin (1880) - Tony Hoger-
horst (1746) 1-0; Ritchy Duin (1863)-Erik Wille (1916) ½-½; 
Albert Verhaaren (1685) - Quirine Naber (1521) 0-1; Kaz Haans 
(1780) - Paul van der Lee (1782) ½-½; Patrick Zeelen (1619) - 
Coen Mekers (1877) 0-1; Mark Topper (1602) - Siert Huizinga 
(1756) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
ASV-6 zet eerste stap op weg naar...: De 1e wedstrijd van het 
seizoen trad ASV-6 zonder teamcaptain Theo van Ameron-
gen aan. Voor hij afreisde naar Avignon mailde hij nog wel 
een opstelling door. Die moest daarna echter nog een paar 
keer veranderd worden doordat basisspelers Nico Schoenma-
kers en Jan Groen verhinderd waren. Dit deed onze voorzitter 
verzuchten dat er op deze wedstrijd een vloek leek te rusten. 
Met Rob Huberts, Hans Rigter en Piet de Mol (dit seizoen 
overgekomen van het ter ziele gegane WDC) werden sterke 
invallers gevonden. In Schaakstad-4 uit Apeldoorn troffen 
we (volgens Theo) een van de mede kampioenskandidaten, 
met name sterk op de 1e twee borden. Verder naar beneden 
zouden er gezien de Elo’s aan beide kanten zeker kansen 
moeten liggen. Als er al een vloek op de voorbereiding rustte 
werd die snel verbroken. Piet de Mol wees aan bord 7 de weg 
door meteen ten aanval te trekken. De witte stukken leken 
allemaal verkeerd te staan, de aanval sloeg door en er ging 
een stuk verloren. Een snelle voorsprong dus. Daarna infor-
meerde Rob Huberts of remise ok was. “De man heeft ten-
slotte 1900”. Rob stond in de opening doodsangsten uit en 
een snel einde werd gevreesd. Op een agressief systeem had 
hij geen goed antwoord. Geplaatst voor de keuze positioneel 
verder uitbouwen of een pionnetje winnen koos zijn tegen-
stander voor het laatste. Dat gaf Rob de kans terug te komen 
en zelfs voordeel te krijgen waarna hij remise aanbood. Een 
prima resultaat tegen een sterke tegenstander op bord 1. 
Doordat Jeroen Kersten (ook voorheen WDC) op bord 2 
hetzelfde resultaat behaalde waren de topborden effectief 
geneutraliseerd. Hij speelde een complexe partij die lang in 
evenwicht was. In het eindspel deed zijn tegenstander een 
mindere zet en kwam Jeroen beter te staan maar was er geen 
tijd meer om dit om te zetten naar winst. Met deze 2-1 tus-
senstand gingen we de tijdnoodfase in en was het aan de 
lagere borden om het overwicht op papier om te zetten in 
punten. Albert Marks won overtuigend met wit. De aanval 
van de tegenstander sloeg niet door en toen Albert het initia-
tief overnam was het snel gebeurd: torenwinst en enkele 
zetten later mat. Robert Naasz kwam snel in een dameloos 
eindspel terecht met een pion meer. Zwart had wel compen-
satie en het was lang proberen en zoeken naar de beste op-
stelling van de stukken maar uiteindelijk werd de pluspion 
verzilverd. Marco Braam had de eer het winnende punt bin-
nen te halen. Lang ging het gelijk op en Marco moest maar 
liefst 3 remisevoorstellen afwijzen alvorens hij een pion kon 
snoepen en uiteindelijk in het dame-eindspel wist te winnen. 
Een saaie uitgemolken rekenpartij in zijn eigen woorden. Die 
ook gewoon winnen toont werkelijke klasse: 5-1, buit bin-
nen. Invaller Hans Rigter moest zijn partij twee keer winnen 
en krijgt daarvoor maar 1 punt, hoe oneerlijk! In de eerste 30 
zetten die ongeveer 3½ uur kostten liet hij de winst glippen 
waardoor hij er weer voor moest gaan zitten en in de volgen-
de 30 zetten (in minder dan 5 minuten) alsnog de winst bin-
nen haalde. De juiste mentaliteit! Jacques speelde goed tegen 



een dubieuze zwarte opstelling, stond waarschijnlijk wel 
ergens gewonnen maar liet het glippen. Met nog maar zeer 
weinig tijd op de klok bleef hij echter kalm en stelde de re-
mise zeker. Geen vloek dus maar een zege. Als het zesde 
elke wedstrijd met deze mentaliteit, concentratie en bereid-
heid tot transpiratie bij gebrek aan inspiratie aantreedt liggen 
er mogelijkheden. Theo zal trots zijn. Durven we het K-
woord al in de mond te nemen?  Robert Naasz 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - Schaakstad Apeldoorn-4: Rob 
Huberts (1820) - Remco Pihlajamaa (1899) ½-½; Jeroen Kersten 
(1827) - Marco van de Nieuwendijk (1921) ½-½; Marco Braam 
(1776) - Lex Cornelisse (1764) 1-0; Jacques Boonstra (1772) - 
Theo Visschedijk (1754) ½-½; Hans Rigter (1734) - Frans van 
Dijk (1745) 1-0; Robert Naasz (1737)-Marco Beerdsen (1699) 1-0; 
Piet de Mol (1800) - Sebastiaan Jongen (1695) 1-0; Albert Marks 
(1723)-André Huis in 't Veld (1682) 1-0. Eindstand 6½-1½. 
 
SMB-2 - ASV-7: een mooi begin: Voor de aftrap van het 
nieuwe OSBO-seizoen mocht ASV-7 naar Nijmegen om aan 
te treden tegen SMB-2. Dit team was gedegradeerd uit de 1e 
klasse, terwijl ASV-7 vorig seizoen het kampioenschap net 
was misgelopen. Op voorhand een spannende wedstrijd dus. 
Jan Vermeer is terug in ASV-7 en speelde aan het 1e bord. In 
de opening verloor Jan een pion en verspeelde ook zijn roka-
de. Hij kreeg nog wel enkele dreigingen, maar deze werden 
door zwart overtuigend gepareerd. Theo Koeweiden speelde 
een gelijkopgaande partij waarbij vlot de meeste stukken 
afgeruild werden. Theo offerde een toren en liet enkele zetten 
later zijn tegenstander beduusd matgezet achter! De opening 
van Hedser Dijkstra met zwart was erg passief, waardoor de 
tegenstander een betere stelling kreeg. Na een gedwongen 
afruil had wit een betere loper maar was, zoals Hedser for-
muleerde, alle muziek eruit en dus remise. Gezien het ver-
schil in rating (143 punten) een prima resultaat. Nieuwkomer 
bij ASV Edwin Peters had een minder gelukkig debuut. Hij 
kwam slecht uit de opening, gaf kwaliteit in een poging het 
tij te keren, maar dit bleek helaas niet genoeg. Edwin zelf na 
afloop: “ik heb verdiend verloren”. Tom Bentvelzen speelde 
een rustige partij. Wit had vanaf het begin een licht initiatief. 
In het middenspel zag Tom dat hij met een vork een kwaliteit 
had kunnen winnen en baalde van de gemiste kans. Toen zijn 
tegenstander deze dreiging echter ook niet zag en liet be-
staan, greep Tom zijn kans alsnog. Zorgvuldig uitspelen 
leidde vervolgens tot winst. Rob van Belle en zijn tegenstan-
der kozen voor een complexe opening, waarbij in eerste 
instantie niet veel aan de hand leek. Rob verloor in het strijd-
gewoel een pion en kon de zwarte opmars daarna niet meer 
stoppen. Zwartspeler Tijs van Dijk kon zijn favoriete ope-
ning spelen. Voor wit kennelijk wat minder bekend terrein, 
want een “trucje” van Tijs werd over het hoofd gezien. Tijs 
buitte dit goed uit en zijn tegenstander moest, na lang door-
spelen, uiteindelijk toch opgeven. Met een stand van 3½-3½ 
was het aan Hans Rigter om de beslissing te brengen. In fikse 
tijdnood hield hij het hoofd keurig koel en sloeg met goed en 
gedegen spel toe. Hij pakte de winst voor het team. Al met al 
een fraaie seizoenstart.   Tom Bentvelzen 
Gedetailleerde uitslag SMB-2 – ASV-7: Guus Alberts (1730) – Jan 
Vermeer (1719) 1-0; Peter van den Berg (1707) – Tijs van Dijk 
(1765) 0-1; Eric de Ridder (1739) – Hans Rigter (1734) 0-1; Huub 
Jansen (1744) – Tom Bentvelzen (1690) 0-1; Hans van Leeuwen 
(1688) – Rob van Belle (1766) 1-0; Jelmer Wedholm (1618) – 
Edwin Peters (1687) 1-0; Fred van den Berg (1816) – Hedser 
Dijkstra (1673) ½-½; Valentijn Phijffer (1712) – Theo Koeweiden 
(1620) 0-1. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-10 pakt eerste winst: Vorige week donderdag was Tor-
nado-4 de eerste tegenstander in deze competitie in de 4e 
klasse. Het vorig seizoen gedegradeerde ASV-10 wil ui-
teraard via het kampioenschap promoveren naar de 3e klasse! 
Deze 1e tegenstander was op ratingniveau een stuk lager, dus 
moest er een eerste goede klap worden uitgedeeld. Dat lukte 
maar wel zeer moeizaam. Teamleider Ko Kooman won als 
eerste. Zijn tegenstander gaf in het begin 2 stukken voor een 
toren en pion. Dat was direct een voordeel en nadat deze nog 
een truc met paard over het hoofd zag was het snel afgelo-
pen. Kort daarop verloor Henk Schunck. Al snel verspeelde 
hij een stuk waarna zijn tegenstander het rustig afmaakte. 
Daarna was het de beurt aan Gerrie Arends met zwart aan het 
3e bord. Hij koos voor de Franse verdediging. Ondanks dat 
hij hiermee de laatste tijd weinig succes heeft blijft hij er 
toch, mede door het veel oefenen op de PC, in geloven. Maar 
ook deze keer zonder succes. In het middenspel dreigde de 
witte h-pion roet in het eten te gooien. Een aanval op de 
andere vleugel maar met te weinig kwaliteit om de witte 
aanval af te slaan eindigde in een voor de tegenstander ge-
wonnen eindspel. Derhalve een achterstand van 1-2! Maar 
Remco Menger bracht de stand weer gelijk. Hij won met wit 
in de opening een stuk en dan is schaken al een stuk gemak-
kelijker. Met de stand 2-2 was alle hoop gevestigd op vader 
en zoon van Keulen. Daar zat volgens teamleider Ko toch 
wel 1½ punt in, maar dat moest wel waar gemaakt worden. 

Beiden speelden rustig verder en Ko drentelde enigszins 
gespannen heen en weer van het strijdtoneel naar de bar en 
omgekeerd. Kees had steeds het initiatief en kreeg de beste 
kansen, maar het lukte niet dit door te zetten. Na gedwongen 
afruil was het potremise. Na overleg bood Kees remise aan 
wat werd afgewimpeld. Na een strijd op de open a-lijn ont-
stond een voor Kees positieve situatie. Op dat moment bood 
zijn tegenstander remise aan, maar dat was voor Kees de eer 
te na. Met nieuw elan ging Kees er weer tegenaan, maar 
uiteindelijk verzandde ook deze aanval en werd toch tot 
remise besloten. Toen was alle aandacht op Koen gericht. 
Aan bord 1 met een tegenstander zonder rating! Koen speel-
de een goede partij maar was verrast door de grote tegen-
stand. Na de opening had zijn tegenstander zelfs een klein 
voordeel, maar wist dit niet uit te buiten. Koen nam het initi-
atief en kon in het centrum op de d-lijn een complexe aanval 
inzetten. Dat was te veel voor zijn tegenstander. Na fouten 
met verlies van een paard en een toren kon Koen de winst 
opstrijken. Maar niet dan na met een geweldig overwicht nog 
10 zetten te hebben gedaan, waarna zijn tegenstander pas bij 
mat zich overgaf. Al met al een moeizame overwinning, 
maar ASV 10 heeft de eerste 2 punten binnen. Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag ASV-10 – Tornado-4: Koen van Keulen 
(1459) - Kadir Arslan (925) 1-0; Ko Kooman (1466) - Wim Nijs 
(1404) 1-0; Gerrie Arends (1508) - Thijs Banken (1441) 0-1; Henk 
Schunck (1745) - Geert Smulders-Dinh (1475) 0-1; Kees van 
Keulen (1311) - Jurjo Hagen (1298) ½-½; Remco Menger (1368) - 
Marc Fluit (--) 1-0 . Eindstand 3½-2½. 
 
ASV-11j en ASV-12 delen de punten: Het onderlinge duel 
tussen de jeugd van ASV-11 tegen de senioren van ASV-12 
was spannend tot het eind. Al vrij snel nam ASV-12 een 2-0 
voorsprong. Henk Kelderman tekende als eerste een vol punt 
aan. Em Reijmer leek een stuk in te sluiten maar dit had 
Henk natuurlijk in de gaten. Toen Em even later iets te 
voortvarend een centrumpion opspeelde won Henk simpel 
een pion. Na een afwikkeling had Em de actievere torens 
maar gaf niet veel later zomaar een stuk weg die Henk na-
tuurlijk dankbaar in ontvangst nam. Seyma Zararsiz kwam 
niet in haar spel. Jelle Noordhuis verhinderde de zwarte 
rokade zodat de koning van Seyma in het centrum bleef met 
alle gevaren van dien. Ze raakte een stuk achter door een 
penning. Jelle liet haar daarna volkomen kansloos. Tamara 
Liscaljet wist de koningsstelling van Teun Gal te openen 
maar het was juist Teun die via de open g-lijn dreigingen 
kreeg. Bovendien had hij een ijzersterk paard op d5 en de 
witte dame kwam in de vijandelijke stelling. Een matdreiging 
werd door zwart niet op waarde geschat daar waar Tamara 
dit simpel had kunnen voorkomen. Zo kwam ASV-11j weer 
terug in de wedstrijd. In de partij van Wisse Witmans en 
Danny Hageman bleef de strijd aardig in evenwicht. Wisse 
startte de koningsaanval maar Danny wist deze aanval te 
counteren. Remise werd toen al voorspeld. Wisse wist een 
opgerukte pion van Danny op de h3 te winnen maar juist 
daardoor kreeg zwart weer kansen op de h-lijn. Zetherhaling 
bracht de al lang verwachte puntendeling. Bij Hans Deren-
dorp en Bryan Hieltjes gebeurde lange tijd niet veel. Tot 
beiden voor de aanval kozen. Bryan op de korte rokade van 
wit en Hans op de lange rokade van zwart. Bryan had hierbij 
al een stuk kunnen winnen maar koos voor zekerheid omdat 
hij het gevaar op de andere vleugel niet goed kon inschatten. 
Juist daar verspeelde Hans een stuk. Bryan wikkelde af en 
bleef materiaal voor dat hij makkelijk in winst omzette. De 
beslissing lag nu in handen van Tom Verberk en Peter van 
Deursen. Tom kwam met wit een pion voor en had de betere 
kansen. Maar gaandeweg kreeg Peter de stelling onder con-
trole zeker nadat de dames waren geruild. Naarmate de slot-
fase in zicht kwam met enige tijdnood voor Peter werd er 
meer geruild en had Tom nog steeds dat pionnetje meer. 
Maar Peter gaf geen krimp en vereenvoudigde de stelling 
geroutineerd. Toen hij de pion terug zou winnen zag ook 
Tom dat hij niet verder zou komen en nam het remiseaanbod 
aan. Daarmee kwam de eindstand op 3-3. Een mooi begin 
van beide teams! 
Gedetailleerde uitslag: Peter van Deursen (1194) - Tom Verberk 
(1427) ½-½; Hans Derendorp (1376) - Bryan Hieltjes (1120) 0-1; 
Danny Hageman (1205) - Wisse Witmans (1169) ½-½; Jelle 
Noordhuis (1255)-Seyma Zararsiz (854) 1-0; Tamara Liscaljet (--) 
- Teun Gal (525) 0-1; Henk Kelderman (1220) - Em Reijmer 
(1180) 1-0. Eindstand 3-3. 
 
Uitslagen interne competitie 6e ronde (16 oktober 2014):  
Hoogland-Holtackers 0-1; Reulink-Knuiman 1-0; P. Verhoef -P. 
Schoenmakers 0-1; Gerhardus-R. Wille ½-½; Boom-Huizinga ½-½; 
Hogerhorst-van Belle 1-0; Dijkstra-van Dijk ½-½; Wong-Vermeer 
½-½; Kooij-de Kok 0-1; van den Anker-B. Sanders 1-0; Wijman-
Sulejmani 0-1; Meijer-Zuidema 1-0; Hageman-Kuster 0-1; J. San-
ders-Rijmer ½-½; Kelderman-Liscaljet 1-0; Stibbe-Diekema ½-½; 
Hartogh Heijs-Visser 1-0. 
Uitslagen ASV-beker: Peters-Kusters 1-0; Witmans-Mercan 1-0; 
Koeweiden-Derendorp 0-1; de Groot-Passchier 0-1. 


