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Oploswedstrijd: In 1972 was er een voorwedstrijd België – 
Tsjechoslowakije om mee te mogen doen aan het Europees 
kampioenschap voor landenteams. De Belg Boey zorgde 
voor een sensatie door Filip te kloppen. In deze stand speelde 

hij Lxg6 en Filip ant-
woordde met hxg6. Vol-
gens Fritz was dat een 
verplichte zet, want als 
zwart zijn toren van de 
zevende rij haalt volgt Te7 
en is het snel uit. Hoe ging 
Boey nu verder? De Belg 
wist zoveel voordeel te 
halen, dat Filip het opgaf. 
Oplossing: 1. Te7+, Txe7 
2. dxe7, Kxe7 3. Td8!! en 
de h-pion is niet meer tegen 
te houden.  
 

Bibliotheek: Afgelopen zaterdag was ASV weer te gast bij de 
bibliotheek waar we van 13-16 uur in de hal van het prachti-
ge Rozet waren gestationeerd. Diverse bezoekers namen 
spontaan plaats achter één van de vele schaakborden om een 
partijtje mee te spelen. Het blijkt keer op keer hoeveel men-
sen kunnen schaken. Alleen de stap naar een club is vaak nog 
net even te groot. Maar interesse in het schaken is er zeker. 
De vaste groep Jan Vermeer, Hendrik van Buren en Ruud 
Wille kreeg daarbij zaterdag steun van Jan Zuidema. Maar 
het was ook fijn Gerard Viets daar weer te treffen die meteen 
achter de stukken kroop! We kunnen natuurlijk meer mensen 
gebruiken die bij dit soort activiteiten een partijtje komen 
meespelen met de bezoekers. Op zaterdag 5 april staan we 
weer in Rozet voor onze volgende schaakdemo. Bent u er 
dan ook bij?  
 
Boekpresentatie: Op zijn geheel eigen wijze presenteerde 
Hans Böhm afgelopen vrijdag voor zo’n kleine 40 toehoor-
ders zijn boek De Loper. In 2010 begonnen Hans Böhm en 
de Israëlische schaker maar ook studiecomponist, schaak-
journalist en trainer Jochanan Afek, die bij Wageningen 
speelt, aan een zesdelige serie waarin steeds één schaakstuk 
centraal stond. Zo verscheen in 2010 het boek over De Pion, 
in 2011 De Toren en in 2012 was het Paard aan de beurt. 
Allengs is zo een fraaie serie ontstaan waarin vele thema’s 
worden besproken met steeds het desbetreffende stuk uit dat 
boek in een centrale functie. Dit jaar verscheen De Loper en 
ook nu weer was hiervoor een boekpresentatie georganiseerd. 
Met enkele fraaie partijfragmenten, waarin dit keer dus de 
loper de hoofdrol speelde, wist Hans zijn publiek te verma-
ken. Het werd ook nu weer een leuke schaakavond!! 
 
Externe competitie: De ASV-teams in de OSBO-competitie 
zijn vorige week met de 5e ronde van start gegaan. Dat begon 
met een grote nederlaag van ASV-8 dat met de maximale 
cijfers van 6-0 aan de kant werd gezet door De Cirkel-3. De 
twee belangrijke thuiswedstrijden die vorige week donderdag 
volgden werden beiden in winst omgezet. Zo bleef ASV-5 
door een 5-3 winst op PION-2 in de strijd om promotie in de 
achtervolging op Rokade. ASV-7 hield heel knap de koppo-
sitie in de 2e klasse vast door een 5-3 zege op PION-3. Een 
dag later liet ASV-12 het lelijk liggen Met speels gemak won 
de jeugd van De Toren-9. Onze jeugd van ASV-11 speelde 
diezelfde avond in Nijmegen met 3-3 gelijk tegen UVS-7. In 
de 2e speelweek speelde ASV-10 maandag jl. bij De Toren-6. 
Deze EP was toen al afgerond. Volgende week dus meer 
hierover! Vanavond is het weer volle bak. Dan spelen er in 
de volgende wedstrijden 3 teams thuis. ASV-6 kan de punten 
goed gebruiken. Dat moet dan vanavond gebeuren tegen het 
nog puntloze SMB-2. Bij winst komt het zesde boven de 
fatale streep. ASV-9 gaat een moeilijke wedstrijd tegemoet 
tegen koploper De Cirkel-2. Tot slot is er nog het duel ASV-

13 - De Toren-8. Spanning volop dus weer! Nu de eerste 
verslagen van deze speelronde maar ook de uitslagen en 
standen van de 5e ronde van onze zaterdagteams. 
 
Uitslagen/standen 5e ronde KNSB / Promotieklasse OSBO: 

KNSB 1e klasse B: Paul Keres – Charlois Europoort 5-5; 
RSR Ivoren Toren – Venlo 4½-5½; Caïssa – ASV-1 4½-5½; 
De Toren/VSV – De Stukkenjagers 5-5; HWP Sas van Gent 
– DD 6½-3½. 
KNSB 2e klasse C: Spijkenisse - Amersfoort 3½-4½; Oegst-
geest ’80-Santpoort 4½-3½; HMC Calder-2-ASV-2 5½-2½; 
Voorschoten-De Pion 6½-1½; HWP Sas van Gent-2-LSG-2 
6-2. 
KNSB 3e klasse C: Fischer Z ASC 5½-2½; Messemaker 
1847 - Acress Apeldoorn-3 6½-1½; Caïssa-6 - ASV-3 3-5; 
Zukertort Amstelveen-3 – ZSC Saende-1 2-6; VAS-3 – De 
Wijker Toren-2 4½-3½. 
OSBO Promotieklasse: SMB – Bennekom 4-4; Het Kasteel 
– PSV/DoDo 6½-1½; ZSG – ASV-4 5-3; De Toren-3 – Pal-
las-2 3½-4½; Voorst – UVS-2 5-3. 
 
ASV-5 maakt geen fout: Na de vijfde ronde is ASV-5 de 
voornaamste achtervolger op koploper Rokade. ASV-5 heeft 
in het lastige duel met PION-2 geen fout gemaakt. De 
Groesbekers werden na hevige strijd met 5-3 verslagen. Door 
deze zege naderde ASV 5 koploper Rokade tot op één punt. 
Rokade en de derde titelkandidaat De Elster Toren speelden 
in de vijfde ronde beiden gelijk. PION 2 maakte het ASV 5 
erg moeilijk. Jochem Woestenburg trok ten aanval, maar 
kwam niet door de degelijke verdediging van zijn opponent. 
Na zijn remise verloor Erik Wille. Hij kwam tegen zijn zin in 
een positioneel gevecht. Daarin was een fout snel gemaakt. 
Siert Huizinga trok de stand weer recht. Na een goede ope-
ning hield onze routinier druk op de vijandelijke stelling. In 
de tijdnoodfase blunderde zijn tegenstander. Ook Martin 
Weijsenfeld won. Aanvankelijk kwam hij een pion achter en 
leek het een moeilijke avond te worden. Toen de stelling 
open ging, kwamen er echter tegenkansen. Op een van die 
mogelijkheden reageerde de PION-speler verkeerd. De dame 
kwam in de stelling en de winst was snel daar. Coen Mekers 
had een moeilijke avond. Veel minder tijd en een kwaliteit 
minder was geen goede uitgangspositie, maar Coen bleek 
veel handiger en toen hij remise nam, was een deel van het 
nadeel al weer weggewerkt. René van Alfen gaf materiaal 
voor een aanval op de vijandelijke koning. Deze aanval bleef 
echter steken op zetherhaling. Tony Hogerhorst won een 
pion en wikkelde in het eindspel zo af dat hij eerder promo-
veerde. Met dame alleen kon Tony twee verbonden vrijpion-
nen niet stoppen, zodat hij moest vluchten in eeuwig schaak. 
Barth Plomp won ook al een pion en in het eindspel zelfs een 

KNSB 1
e
 klasse B:  KNSB 2

e
 klasse C: 

1 Charlois Europoort 9  35 1 LSG-2 8  24 
2 HWP Sas van Gent 8  30 2 HMC Calder-2 8  24 
3 De Stukkenjagers 7  26½ 3 Spijkenisse 6  23 

4 Paul Keres 6  29 4 ASV-2 6  19 
5 De Toren/VSV 6  26½ 5 Oegstgeest ‘80 5  19½ 
6 ASV-1 6  24½ 6 Voorschoten 5  19½ 
7 Caïssa 4  23½ 7 Santpoort 4  21½ 
8 Venlo 2  17 8 Amersfoort 4  17½ 
9 RSR Ivoren Toren 1  19½ 9 HWP Sas v. Gent-2 3  16½ 
10 DD 1  18½ 10 De Pion 1  15½ 
 

KNSB 3
e
 klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 

1 ZSC Saende-1 10  28½ 1 ZSG 10  24 
2 Fischer Z   9  27½ 2 Bennekom   9  28 
3 Messemaker 1847   8  28½ 3 Het Kasteel   8  24½ 
4 ASV-3   7  23 4 Voorst   7  24 
5 Zukertort A’veen-3   6  24 5 SMB   7  23 

6 ASC   3  19 6 ASV-4   3  18 

7 De Wijker Toren-2   3  17 7 UVS-2   2  18 
8 VAS-3   3  11 8 PSV/DoDo   2  15½ 
9 Caïssa-6   1  13½ 9 Pallas-2   2  11 
10 Accres Apeldoorn-3   0    8 10 De Toren-3   0  14 



tweede. Er ontstond een prachtig eindspel van paard en twee 
pionnen tegen een loper. Doordat de vijandelijke koning 
dichtbij stond was de stelling remise. Barth wist zijn tegen-
stander echter te misleiden en won. Zo werd het een nog 
ruime 5-3 winst. Opvallend was dat alle uitslagen in het 
laatste kwartier tot stand kwamen.  Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-5 – PION-2: Erik Wille (1980) 
– Mattanja de Jonge (1859) 0-1; Jochem Woestenburg 
(1981) – Wim Gielen (1808) ½-½; Barth Plomp (1956) – 
Arno Arents (1856) 1-0; René van Alfen (1848) – John 
Molenaar (1839) ½-½; Martin Weijsenfeld (1919) – Jack 
Jansen (1776) 1-0; Coen Mekers (1878) – Ronald Zollinger 
(1759) ½-½; Tony Hogerhorst (1822) – Jo de Valk (1704) 
½-½; Siert Huizinga (1773) – Wilbert Reynen (1753) 1-0. 
Eindstand 5-3. 
 
ASV-7 blijft koploper: Er was weer eens een mini massa-
kamp. PION-2 en PION-3 kwamen vorige week donderdag-
avond vanuit Groesbeek op bezoek voor de wedstrijden tegen 
respectievelijk ASV-5 en ASV-7. Voor het zevende een 
belangrijke wedstrijd, waarin men de eerste plaats moest zien 
te verdedigen die na de vorige ronde was veroverd. Ron 
Brachten opende de score met een zeer goed gespeelde partij 
waar Ron erg tevreden over was. Hij offerde en kreeg met 
rente zijn geofferde materiaal terug en niet onbelangrijk de 
volle winst! Tijs van Dijk sputterde wat toen hij zag dat hij 
met wit moest spelen maar ik vond dat ik hem scherp moest 
houden want hij mag dan wel altijd zwart willen hebben 
maar ik was bang dat er dan wat teveel op routine zou wor-
den gespeeld. De kleurwisseling pakte goed uit want Tijs 
kreeg al snel een scherpe stelling op het bord waar hij wat 
pionnetjes kon snoepen en daar houdt Tijs wel van. Binnen 
de kortste keren won hij en dat was natuurlijk een goed be-
gin. Paul van der Lee kwam aan het eerste bord in een voor 
hem onbekende opening terecht. De dames werden snel ge-
ruild waarna hij behoorlijk onder druk kwam te staan. Net 
toen hij zich in het middenspel langzaam leek te ontworste-
len en dacht gelijk spel te hebben overzag hij een combinatie 
die een pion en helaas de stelling in elkaar deed storten. 
Ondanks wat tactisch tegenspartelen speelde hij daarna een 
kansloze partij. Ondertussen was bij Theo Koeweiden een 
zeer scherpe stelling ontstaan waarin hij vergat eerst een pion 
te slaan. Zijn dame kwam nu in een dodelijke penning te 
staan. Jammer want er had meer in gezeten. Zo was de stand 
2-2 en kon het duel nog alle kanten op want de overige stel-
lingen waren nog niet zo duidelijk. Ook bij Tom Bentvelzen 
kwam een onbekende opening op het bord waarbij zijn te-
genstander behoorlijk veel tijd verbruikte. Tom stond onder 
druk, maar leek zich goed te handhaven. Maar hij dacht iets 
optimistisch voordeel te kunnen behalen. Hierdoor verloor 
hij een pion. Vanaf dat moment zag het er somber uit en 
dwong zijn tegenstander Tom diep de verdediging in. Een 
vrijpion naderde steeds meer en dreigde te promoveren. Maar 
na een onnauwkeurigheid keerden de kansen. Zijn tegenstan-
der haalde zijn toren van de achterste lijn waarop Tom met 
zijn toren de vijandelijke dame aanviel en wanneer zijn op-
ponent deze zou weghalen volgde "mat achter de paaltjes". 
Na dit dameverlies speelde zijn tegenstander nog twee zetten 
door waarna hij gedesillusioneerd opgaf. Dit betekende in de 
wedstrijd een heel belangrijk punt! Want in de aanvankelijk 
gelijkopgaande strijd van Rob van Belle kwam hij steeds 
meer onder druk. Hij zag niet meer hoe hij zich moest verde-
digen en verloor. Zo was het 3-3 met nog 2 partijen te gaan. 
Hedser Dijkstra had een moeilijke pot doordat hij niet goed 
uit de opening was gekomen. Maar na een onnauwkeurigheid 
van de tegenstander kon hij de boel repareren door de stelling 
dicht te schuiven. De Groesbeker verbruikte steeds meer tijd 
en Hedser kon zonder gevaar steeds kleine dreigingen in de 
stelling vlechten door met de zware stukken te switchen van 
de koningsvleugel naar de damevleugel. Toen de tegenstan-
der bijna geen tijd meer had sloeg Hedser toe met een laatste 
piondoorbraak die nog mogelijk was. In een gelijke stelling 
ging zijn opponent in de denktank en zag vervolgens de vlag 
vallen. Met een 4-3 tussenstand zat Hans Richter als laatste 
in een hevig tijdnoodduel. Hans speelde met wit en wist 
zwart een zwakke pion op c5 te bezorgen. Deze ging verlo-
ren maar de partij kon nog alle kanten op. Na ruil van een 
belangrijke zwarte loper werd weer een pion gewonnen. 
Vervolgens werden zoveel mogelijk stukken geruild en uit-
eindelijk hield Hans 2 verbonden vrijpionnen over dat hij 
eenvoudig in winst omzette. Met 5-3 was de winst binnen. 
Toen bleek dat ook ASV-5 met 5-3 had gewonnen was de 
winst in deze mini-massakamp compleet. ASV-7 ligt op 
koers en nu op naar het altijd lastige Mook.  Hedser Dijkstra 
Gedetailleerde uitslag ASV-7-PION-3: Paul van der Lee 
(1807)-Henk Fleuren (1733) 0-1; Tom Bentvelzen - Rowdy 

Tuss (1798) 1-0; Rob van Belle (1747) - Alexander Bouw-
man (1744) 0-1; Hans Rigter (1701) - Herman Brinkhof 
(1774) 1-0; Hedser Dijkstra (1645) - Jaques de Jong (1713) 
1-0; Tijs van Dijk (1745)-Aad van Wieringen (1588) 1-0; 
Ron Brachten (--)-René Slaa (1321) 1-0; Theo Koeweiden 
(1626)-Paul Nillessen (1570) 0-1. Eindstand 5-3. 
 
ASV-8 verliest met maximale cijfers: Hoewel de uitslag 
anders doet vermoeden was ASV-8 niet zo kansloos als het 
dus lijkt in deze wedstrijd tegen De Cirkel-3. Vol goede 
moed reisden we af naar Ede. We zagen kansen voor onszelf 
op een overwinning en zodoende een versteviging van onze 
klassering in de middelmoot van onze competitie. We heb-
ben onze intenties helaas niet waar kunnen maken en moes-
ten de avond met een 6-0 nederlaag afsluiten. Ons spel was 
echter niet zo kansloos als deze uitslag aangeeft. Op bord één 
zat Hub Kusters tegenover Bart Koeweiden, de broer van 
onze Theo. Volgens Hub speelde deze gewoon goed. Hub 
moest in de verdediging. Hij wist echter geen stand te hou-
den en kon niet anders dan zijn verlies erkennen. Bob Kooij 
kwam op bord twee goed uit de door zijn tegenstander met 
wit scherp opgezette opening, maar door een zwakke zet in 
het gecompliceerde middenspel kwam Bob helaas direct 
slecht te staan. En dat bleek ook vrij snel tot verlies te lijden. 
Op bord drie kwam er bij Horst Eder een Dame-Indiër op het 
bord. Horst speelde een goed middenspel, maar dit koste hem 
wel behoorlijk wat tijd. Op de 20de zet ging zijn jeugdige 
tegenstander in de fout. Horst bleef de sterkste zetten doen en 
creëerde vage matdreigingen. Zijn tegenstander bleef zich 
echter goed verdedigen. Mede door opkomend tijdgebrek 
kon Horst de winstweg niet vinden en door een te vroeg 
gespeelde damezet kwam de partij weer in evenwicht. Enkele 
zetten later zat Horst dan toch echt in tijdnood, het noteren 
kon dan wel gelaten worden, maar de druk van het kijkende 
publiek maakte dat hij de beste zetten niet meer vond en 
zodoende materiaal weg gaf. Een onnodig maar helaas toch 
wel geteld verlies. Oscar Mercan kreeg op bord vier een B4-
Siciliaan op het bord en wist niet zo goed wat hij hier mee 
aan moest. In het middenspel stond Oscar een tijdje verloren, 
maar wist met volhardend spel toch winstkansen te creëren. 
Het vinden van deze mogelijkheden maakte dat Oscar veel 
tijd had verbruikt en zodoende met een minuut op de klok 
tijd moest gaan sparen. Hij maakte hierdoor op zet 26 een 
blunder waardoor het moeilijk voor hem werd. Met 6 secon-
den op de klok was er nog even een remisestelling maar de 
tijd om de partij ook echt remise te maken werd hem niet 
meer gegeven. Ondanks de 4-0 voorsprong die Ede al had 
was de iets te serieus nemende wedstrijdleider van Ede er als 
de kippen bij om Oscar er op te wijzen dat hij door de vlag 
heen was gegaan. Jonathan van der Krogt kreeg op bord vijf 
niet het voordeel dat hij met wit zou moeten hebben. Zwart 
nam het al snel over en ondanks dat er lange tijd geen vuiltje 
aan de lucht was, zorgde het verdwijnen van stukken en het 
verspelen van een pionnetje zo net voor het eindspel dat 
Jonathan geen winstmogelijkheden meer had en moest opge-
ven. Remco Menger speelde op bord 6 tegen een ervaren en 
degelijke speler. In het middenspel kon Remco druk zetten 
en een kleine positionele voorsprong opbouwen. Toen de 
dames van het bord verdwenen kwam hij in een eindspel dat 
zijn tegenstander duidelijk beter beheerste. Hij speelde zijn 
koning direct naar het centrum en daarnaast had zijn tegen-
stander een vrije loper, terwijl Remco's paard gebonden was 
aan een vrijpion die dubbel aangevallen werd. Hij kon dit 
niet meer verdedigen en dit bleek doorslaggevend voor de 
winst van zijn tegenstander. Zodoende werd het een klinken-
de 6-0 overwinning voor De Cirkel-3. We hebben een gezel-
lige en leerzame avond gehad en kijken vooruit naar de vol-
gende wedstrijd en wel thuis. Met de steun van ons eigen 
publiek moet het toch goed komen. Jonathan van der Krogt 
Gedetailleerde uitslag De Cirkel-3 - ASV-8: Bart Koewei-
den (1715) - Hub Kusters (1617) 1-0; Cisko Loos (1714) - 
Bob Kooij (1615) 1-0; Mark Huizinga (1539) - Horst Eder 
(1530) 1-0; Anne Postma (1621)-Oscar Mercan (1549) 1-0; 
Dick Wenning (1495) – Jonathan van der Krogt (1511) 1-0; 
Jelle Bottema (1428) – Remco Menger (1407) 1-0. Eind-
stand 6-0.  
 
Uitslagen interne competitie 20e ronde (13 februari 2014):  
Hoogland - Reulink 1-0; Knuiman - Hendriks 1-0; Fassaert - 
Huberts ½-½; R. Verhoef - P. Verhoef 0-1; Kooij - Vermeer 
0-1; Mercan - Koen van Keulen 1-0; Eder - van Buren 1-0; 
de Kok - Mogendorff 1-0; Zuidema - Kooman 1-0; Kees van 
Keulen - Mollahosseini 0-1; Menger - Sulejmani 1-0; Har-
togh Heijs - Noordhuis ½-½; Rijmer - Meijer 0-1; Visser - 
Hageman 0-1; Stibbe-J. Sanders 0-1; Kelderman-van Vler-
ken 0-1; van Deursen - Gubbels 1-0; Schunck - Burger 1-0. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: R. Wille - van der Wel 0-1. 


