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Oploswedstrijd: De huidige studies zijn vaak 25-30 zetten 
lang. Dan zijn de ouwetjes beter te doorvorsen. Deze fraaie 

studie is uit 1913 en is 
van de Duitser Zak-
man. Wit speelt en 
wint. Oplossing: 1. a6, 
f1D 2. a7, Da1 3. f7, 
Da3 4. d6, Df3 5. d5 
en het mat valt niet 
meer te keren. 
 
Jaarvergadering: Vol-
gende week donderdag 
6 februari wordt onze 
Algemene Ledenver-

gadering gehouden. De stukken voor deze vergadering heeft 
u per mail toegezonden gekregen of is u inmiddels op de 
clubavond uitgereikt. Mocht dit niet het geval zijn laat het 
uw secretaris dan even weten. We hopen natuurlijk weer op 
uw belangstelling bij deze jaarvergadering. Let ook op de 
aanvangstijd van 19.30 uur. Dit heeft te maken met het feit 
dat we deze clubavond combineren met de tweede rapid-
avond die meteen na afloop van de ledenvergadering wordt 
gehouden. Een week later gaan we weer met de interne com-
petitie verder. 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 4 februari a.s. ontvangt Jan 
Vermeer u weer met veel plezier in het Nivon-gebouw aan 
de Molenbeekstraat 26A voor de volgende aflevering van het 
Daglichtschaak. Aanvang 14.00 uur. Dat wordt ongetwijfeld 
weer een gezellige schaakmiddag!! 
 
Externe competitie: Vorige week stonden er 3 thuiswedstrij-
den gepland. Er viel dus veel te beleven. De resultaten vielen 
echter wat tegen. ASV-10 verloor met duidelijke cijfers via 
een 1-5 uitslag van SMB-5 voor de competitie. In de OSBO-
cup raakte ASV weer een team kwijt. ASV-5 liet het volle-
dig afweten en verloor heel verrassend van Veenendaal-4 
met 1-3. ASV-4 bekert wel door. Zij versloegen het sterke 
team van de Velpse SV met 2½-1½. In deze EP een vervolg 
op de verslagen. 
 
ASV-9 verloor met 4-2 van de Edese SV-2: “Jongens nou 
toch. Kon dat niet beter?” hoor ik jullie denken. Maar ik ben 
niet ontevreden met deze uitslag. De Edenaren hebben ge-
middeld ruim 150 punten meer dan wij. 6-0 was ook moge-
lijk geweest. Nog sterker: achteraf had er zelfs nog sensatie 
in kunnen zitten. Jan Vermeer ging in zijn bekende onder-
nemende stijl de vijand tegemoet en met succes. Hij won een 
kwaliteit en een pion en even later nog een pion. Dat wordt 
winnen. En in die stemming lette hij even niet op. Zijn dame 
werd ingesloten en ging verloren. En zonder dame valt het 
niet mee. Jan heeft de rest van de avond nodig gehad om zijn 
treurnis weer de baas te worden. Aan de overige vijf borden 
werd hard gevochten. De eerste van die partijen was pas na 
elven afgelopen. Lion de Kok bleek volledig tegen zijn te-

genstander opgewassen. De stand was en bleef in evenwicht. 
Zekria Amani was de held van de avond door met een over-
winning naar huis te gaan. Zijn tegenstander had het betere 
van het spel. Hij zag een mooie piondoorbraak. Maar die 
bleek er niet te zijn. En toen werd Zekria genadeloos. Hij 
tikte de tegenstander van het bord. Ook zelf maakte ik remi-
se. Ook mijn tegenstander had enige tijd voordeel, maar dat 
verwaterde langzaam. Uiteindelijk gingen ongelijke lopers 
de hoofdrol spelen en dat betekende voor allebei een halfje. 
Michael leek lange tijd gelijk spel te hebben. Maar naar 
eigen zeggen kwam hij zo moeilijk te staan, dat alleen een 
torenoffer nog iets had kunnen opleveren. Zo kwam hij met 
zijn dame de vijandelijke stelling binnen, maar zij bleek daar 
geen kwaad te kunnen aanrichten. Peter van Deursen tenslot-
te kwam ook moeilijk te staan. Hij wist de stand lang te 
keepen, maar moest zich uiteindelijk na stukverlies als laats-
te gewonnen geven. ESV zit tegenwoordig in een mooi ge-
bouw en zij hebben dat aangevuld met prachtig materiaal. 
Ook voor de tegenstander hadden zij naambordjes gemaakt. 
Het zag er allemaal gelikt uit. Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag Edese SV - ASV-9: Hein Bouwmees-
ter (--) – Jan Vermeer (1719) 1-0; Dick Krijgsman (1610) – 
Zekria Amani (1585) 0-1; Gert-Jan van der Meulen (1705) 
– Michael Mogendorff (1778) 1-0; Peter Dullaert (1718) – 
Hendrik van Buren (1497) ½-½; Sebo Nienhuis (1635) – 
Lion de Kok (1501) ½-½; Jos van Raan (1669) – Peter van 
Deursen (1060) 1-0. Eindstand 4-2.  
 
Bekersucces ASV-4 en bekertreurnis ASV-5: Vorige week 
donderdag traden ASV-4 en ASV-5 aan in de strijd om de 
OSBO-cup. Nadat eerder ASV-6 zich al blameerde tegen 
Bennekom-3, bakte nu ASV-5 er niets van tegen Veenen-
daal-4. Daar waar het een walk-over leek te worden, ging na 
dik drie uur spelen het licht helemaal uit bij ons vijfde. Barth 
Plomp kreeg al op de vijfde zet een stuk cadeau. Onze cap-
tain benutte dat voordeel onvoldoende en er ontstonden 
zowaar praktische kansjes voor de opponent. Dat ging lang 
goed, totdat Barth een stukoffer gevolgd door mat overzag. 
Ook bij Erik Wille ging het goed mis. Eerst won hij op de 
tiende zet een belangrijke centrumpion. Angsthazenspel 
bracht hem in het nauw. Met een vrijpion meer zou de winst 
er echter nog wel komen. Helaas gaf onze voorzitter deze 
vrijpion op de eerste zet van het eindspel weg. Een poging 
om uit het niets nog winst te forceren, mislukte jammerlijk. 
René van Alfen had een moeilijke avond en nadat hij een 
trucje overzag, restte een eindspel met twee pionnen minder. 
OSBO-bestuurslid Nico Bosman schoof dat beheerst naar 
winst. Martin Weijsenfeld won wel, maar dat hielp niet 
meer. Na een overtuigende partij maakte ook hij het zich in 
het eindspel met een kwaliteit meer nog moeilijk. Juist op 
tijd stopte Martin een vrijpion en won toen. ASV-5 kan zich 
nu volledig concentreren op de competitie zullen we maar 
zeggen.     Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-5 – Veenendaal-4: Erik Wille 
(1980) – Piet Anjema (1671) 0-1; Barth Plomp (1956) – 



Rob Leer (1624) 0-1; Martin Weijsenfeld (1919) – Olle 
Carsouw (1444) 1-0; René van Alfen (1848) – Nico Bos-
man (1583) 0-1. Eindstand 1-3. 
Het onderonsje ASV-4-Velpse SV-1 had een hoog ASV-
gehalte, omdat bij Velp ook drie spelers zaten met een ASV-
verleden of heden. De wedstrijd werd een taai gevecht, 
waarbij net na afloop van ASV-5 in een kwartier tijd alle 
uitslagen daar waren. Ivo van der Gouw had lang een klein 
positioneel voordeel. Erika Belle gaf echter geen krimp. 
Omgekeerd deed Gerben Hendriks dat niet tegen Martijn 
Boele. Een aanvankelijk prettige stelling werd link toen er 
een torenoffer kwam op de koningsstelling van Gerben. Die 
bleef echter rustig en deed de goede verdedigingszetten. 
Remise was de terechte beloning. Bij Désiré Fassaert en 
Hans van Capelleveen was het lastig om voordeel te krijgen 
in een totaal gesloten stelling met lang alle stukken nog op 
het bord. Dat deze partij in remise eindigde was daarom niet 
verrassend. Intussen had Bent Schleipfenbauer de druk op de 
damevleugel van Leen van Dalen opgevoerd. Dat resulteerde 
in enkele pionnen voorsprong. De jeugdspeler van ASV 
buitte dat voordeel keurig uit en hielp ASV-4 naar de vol-
gende ronde. Gelukkig zit er nog één team van ASV op 
koers naar de finaledag.   Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Velpse SV: Gerben Hen-
driks (1896) - Martijn Boele (2079) ½-½; Désiré Fassaert 
(1821) - Hans van Capelleveen (1832) ½-½; Ivo van der 
Gouw (1848) - Erika Belle (1866) ½-½; Bent Schleipfen-
bauer (1717) - Leen v. Dalen (1791) 1-0. Eindstand 2½-1½. 
 
ASV-10 lijdt forse nederlaag: Op donderdag 23 januari jl. 
moest ASV-10 de strijd aanbinden met SMB-5 in de 4e 
ronde van de externe. Na 3 ronden stond ASV-10 met 2 
punten voorlaatste, terwijl SMB 5 met 3 punten 1 plaats 
hoger stond. Er was alle aanleiding om te denken aan een 
remise of wellicht zelfs een kleine overwinning, aangezien 
ons team opnieuw door 2 uitvallers ondersteund werd door 2 
sterke invallers, t.w. Walter Wong en Henk Schunck. Hoe 
anders is de wedstrijd geëindigd. ASV-10 moest met 1-5 zijn 
meerdere erkennen in SMB-5. Ko Kooman eindigde zijn 
partij als eerste met winst. Na een goed begin nam zijn te-
genstander steeds meer het initiatief en veroverde uiteinde-
lijk de kwaliteit. Door dit voordeel werd deze gemakzuchtig, 
slordig en deed 2 mindere zetten. Zo was het ook hier: elk 
voordeel heeft zijn nadeel. Geïnspireerd door deze mindere 
zetten kon Ko een mooi matnet maken met het loperpaar en 
een paard. De tegenstander gaf zichtbaar teleurgesteld op. 
Henk zat inmiddels te worstelen. Door een combinatie in het 
centrum had hij een stuk verloren. Dit werd door zijn tegen-
stander vakkundig omgezet in partijwinst. Danny Hageman 
kwam goed uit de opening, hoewel een kans op stukwinst 
niet werd gezien. Wel wist hij een pion te veroveren en 
dwong zijn tegenstander de koning te verplaatsen, waardoor 
geen rokade meer mogelijk was. De stand was best prettig en 
bood kansen. Echter, door met zijn loper op het verkeerde 
veld schaak te geven, verloor hij dit stuk en kwam deze 
achterstand niet meer te boven. Kees van Keulen dacht rustig 
te beginnen met Schots, maar reeds bij de 4e zet werd hij 
wakker geschut toen zijn tegenstander Dh4 speelde. Dit 
kostte de nodige bedenktijd om dat te pareren. Toen dat 
aardig gelukt was gaf Kees tot zijn eigen ongeloof pardoes 
een pion weg. Zijn tegenstander nam het initiatief en toen 
Kees in een uiterste poging om de pion achterstand weg te 
werken een stuk verloor en vervolgens ook nog een toren 
was het snel bekeken. Toen zaten Jelle Noordhuis en Walter 
nog achter de borden, beiden met achterstand. Jelle heeft nog 
lang geworsteld maar gaf uiteindelijk op. Walter had een 
slechte avond en speelde, zoals hij het zelf uitdrukte, onge-

concentreerd. De opening werd op een rustige manier ge-
speeld, maar door minder goede zetten ontstond er een ach-
terstand van 3 pionnen. Dit was uiteindelijk teveel van het 
goede (of kwade) en ook hij verloor zijn partij. Het verlies 
van 1–5 was een feit. Ons team was teleurgesteld maar blijft 
vechten voor handhaving in de 3e klasse. Ko Kooman 

Gedetailleerde uitslag ASV-10 – SMB-5: Walter Wong (--) 
– Lucas de Jong (1613) 0-1; Henk Schunck (--) – Jaap van 
Gelderen (1685) 0-1; Ko Kooman (1429) – Roel Klein 
(1548) 1-0; Kees van Keulen (1370) – René van den Bosch 
(1540) 0-1; Jelle Noordhuis (1301) – Jelmer Wedholm 
(1520) 0-1; Danny Hageman (1223) – Matthijs Vernooij 
(1149) 0-1. Eindstand 1-5. 
 
Tata Steel: Het prachtige Tata Steeltoernooi in wijk aan Zee 
zit er voor dit jaar weer op. Het was weer genieten van de 
vele mooie partijen van de grootmeesters. Maar ook in alle 
andere groepen speelde men op eigen grootmeesterniveau. 
Vorige week deed ik al verslag van de resultaten van onze 
clubgenoten bij de vierkampen. Nico Schoenmakers ging 
daarna van start in een tienkamp. In de openingsronde startte 
hij met zwart met een remise tegen de latere groepswinnaar 
Twan Rutjes (Het Kasteel Wijchen). Een resultaat dat ver-
trouwen zou moeten geven. Dat bleek echter niet het geval 
want er volgden 2 verliespartijen. Daarna liet Nico 2 remises 
noteren waarna een nieuwe nederlaag volgde. 1½ uit 6, ge-
lukkig was er toen de rustdag. Als herboren kwam onze 
ASV-er daarna weer achter het bord en pakte in de resteren-
de 3 ronden nog 2½ punt waarmee hij zijn score aardig op-
vijzelde tot 4 uit 9. Succes was er bij Tata Steel voor Peter 
Boel die het Journalistenkampioenschap op zijn naam wist te 
schrijven. Peter begon daarin sterk met 4 uit 4. In de 5e ronde 
kwam er een kink in de kabel door een nederlaag tegen Mar-
tin Voorn, die Peter op een half punt volgde. Nu waren de 
rollen omgedraaid en moest Peter in de achtervolging. In de 
6e ronde wonnen beiden zodat de slotronde de beslissing 
moest brengen. Peter moest natuurlijk winnen maar was ook 
dan afhankelijk van het resultaat van de koploper. Het werd 
een spannend slot. Peter won die 7e ronde overtuigend en 
zag koploper Voorn vervolgens beentje gelicht worden zodat 
Peter met 6 uit 7 het kampioenschap bij de Journalisten op 
zijn naam schreef. Maar er was nog meer nieuws vanuit 
Wijk aan Zee. Wouter van Rijn nam afgelopen zaterdag 25 
januari deel aan de vijfde internationale ARVES Eindspel-
studie Oplosdag, een internationale oploswedstrijd van ori-
ginele eindspelstudies. Op de deelnemerslijst stonden 16 
namen, waaronder de sterke bordschakers en eerdere win-
naars IM’s David Klein en Twan Burg alsmede Piet Peelen 
en Joost Michielsen. Maar natuurlijk ook gerenommeerde 
oplossers uit de compositiewereld. Wouter van Rijn eindigde 
daarin heel knap op een vijfde plaats. Zo was hij de enige die 
een hele moeilijke studie van Timman feilloos oploste! Een 
dag later was er ook nog een probleemoploswedstrijd. Meer 
hierover leest u in de volgende EP. 
 
Uitslagen interne competitie 18e ronde (23 januari 2014: 
Huberts - Knuiman 1-0; R. Wille - Hogerhorst 1-0; P. Ver-
hoef -Huizinga 1-0; van Amerongen - van der Lee ½-½; R. 
Verhoef - Boonstra 1-0; Groen - Bentvelzen 0-1; van Belle - 
Vermeer 1-0; Kusters - van Buren 1-0; Manschot - Mercan 
0-1; Amani - Mogendorff 1-0; Mollahosseini - van der Krogt 
0-1; Zuidema - Meijer 1-0; Rijmer - van Deursen ½-½; 
Stomphorst - Derendorp 0-1; J. Sanders - Katoen ½-½; van 
Vlerken - Hartogh Heijs 0-1; Gubbels - Stibbe 0-1; Diekema 
- Kelderman 0-1; M. Timmers - Visser 1-0;  
Uitslag ASV-bekercompetitie: Wilgenhof - Boel 0-1. 


