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Oploswedstrijd: Dit probleem is door twee man gemaakt: 

Slesarenko en Shanshin. 
Gaan die dan bij elkaar 
zitten? Nee hoor. Elke 
componist laat zijn werk 
nakijken door een ander 
en daar komen dan wel 
eens goede tips uit voort. 
Zo zal het hier ook wel 
gegaan zijn. Wit speelt en 
geeft mat in twee zetten. 
Oplossing: De sleutelzet is 
1. Tc6. 
 
Rapidcompetitie: Volgen-
de week donderdag 6 

maart is er geen ronde voor de interne competitie maar ver-
volgen we de rapidcompetitie met de 3e speelavond. On-
langs, na onze Algemene 
Ledenvergadering op 6 
februari, werd de tweede 
serie van 4 ronden ge-
speeld. De stand na 8 ron-
den treft u hiernaast aan. 
Tony Hogerhorst en Jan 
Vermeer gaan aan de lei-
ding maar de achtervolgers 
zijn nabij. Degenen, die 
het rapidtempo te snel af 
gaat, kunnen aan de extra 
competitie meedoen met 
een langzamer speeltempo. 
Daarin gaan na 2 ronden 
Pim Rijmer en Hein van 
Vlerken met 2 uit 2 aan de 
leiding. 
 
Externe competitie: In de 
tweede speelweek kwamen 
nog 4 ASV-teams in actie. 
Eerst speelde ASV-10 
maandags bij De Toren-6. 
Deze wedstrijd werd met 
een ruime 4½-1½ neder-
laag afgesloten. Vorige 
week donderdagavond 
waren er 3 teams bij ASV 
op bezoek en aangevuld 
met de interne competitie 
was het dus bijzonder druk 
in ons clubgebouw. ASV-6 
pakte met 6½-1½ belang-
rijke matchpunten tegen 
het nog puntloze SMB-2 
en staat daardoor nu boven 
de streep. ASV-9 verloor 
nipt van koploper De Cir-
kel-2 met 2½-3½. Tot slot 
verloor ASV-13 met 2-4 
van De Toren-8. 
 
ASV-6 verplettert SMB-2: 
Als non-playing captain kwam ik pas na anderhalf uur in 
onze speelzaal. Wegens het overlijden van mijn oom en de 
wake die voor hem gehouden werd, was het voor mij niet 
mogelijk om mee te doen. Siert Huizinga viel voor mij in. 
“Het wordt een nederlaag” was mijn eerste commentaar 
tegen Richard achter de bar, toen ik een eerste ronde langs 
de borden had gemaakt. Ik schat een 5½- 2½ overwinning 

voor SMB. Want bord 2 van Rob Huberts staat een kwaliteit 
achter, Nico op drie een pion evenals Jacques op vier. Bord 
acht van Albert staat verloren en alleen Jan Groen staat goed. 
Vanaf dat moment veranderde echter alles. Het eerste punt 
kwam van Nico Schoenmakers, de invallende captain. Zijn 
tegenstander bleef maar nadenken en toen viel zijn vlag. Bij 
Albert Marks keerden ook de kansen. Ineens kreeg hij zijn 
pion terug en daarna blunderde zijn tegenstander een volle 
toren. Bord 5 was zeer spannend. In een zeer scherpe stelling 
met wederzijdse matdreigingen had Siert echter alles uitge-
rekend en hij kon mat geven via een schitterende combinatie. 
Ineens stond het 3-0 voor ASV. Het kon niet op deze avond. 
Rob Huberts met een kwaliteit en een pion minder stond 
helemaal verloren, maar bleef doorgaan. En ook hij won. Hij 
veroverde de dame. De regelmatige remise van Robert Naasz 
tegen Geurt Gijssen bezorgde ons de beslissende voorsprong 
van 4½. Maar ook daarna gebeurde er nog het nodige. Jac-
ques Boonstra had pionnen geofferd voor een overweldigen-
de aanval met een mat in één dreiging. Hij moest nog wel 
even uit een aantal schaakjes lopen. Het ging niet goed en hij 
verloor zijn dame. Uit, dachten wij, maar zijn tegenstander 
greep bij schaak het verkeerde stuk beet en moest zijn dame 
inleveren, waardoor Jacques alsnog won. Jan Groen, met een 
stuk tegen 2 pionnen, had inmiddels in gewonnen stelling 
verkeerd afgewikkeld en verloor zelfs nog. Bord 1 van Ruud 
Verhoef bleef als laatste over. Ruud veroverde in de opening 
een pion, maar via een sterke actie van zijn tegenstander 
over de h-lijn kreeg deze tegenspel. Ruud bleef echter attent 
en veroverde een dubbelpion en hield dit voordeel vast tot in 
het eindspel. Ongelooflijk deze wedstrijd, het werd een 6,5-
1,5 overwinning voor ons team. We hoeven nu nog maar één 
keer te winnen tegen of Zutphen of Rokade en we zijn veilig 
voor degradatie.   Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - SMB-2: Ruud Verhoef 
(1891) - Huub Jansen (1748) 1-0; Rob Huberts (1829) - 
Peter van den Berg (1701) 1-0; Nico Schoenmakers (1818) 
- Guus Alberts (1727) 1-0; Jacques Boonstra (1791) - Eric 
de Ridder (1736) 1-0; Siert Huizinga (1773) – Hans van 
Leeuwen (1713) 1-0; Robert Naasz (1742) – Geurt Gijssen 
(1827) ½-½; Jan Groen (1691) – Valentijn Phijffer (1691) 
0-1; Albert Marks (1732) – Rolf van Geel (1740) 1-0. Eind-
stand 6½-1½. 
 
Net niet voor ASV-9: De Cirkel–2 speelde vorig jaar erg 
ongelukkig. Steeds weer verloren zij met 3½-4½. Het werd 
zo erg, dat zij zelfs degradeerden. Qua schaakkracht was dit 
onterecht. Zij belandden in de derde klasse, waardoor zij ook 
nog eens hun zwakke stee kwijt raakten: hun staartborden. 
Want in de derde klasse is een team nog maar zes man groot. 
Nu verslaan zij alles wat ze tegen komen. Het slechtste resul-
taat (maar dat was maar één keertje) was winst met 4½-1½. 
Tegen dat sterke team mocht ons negende. De eerste, die 
eraf ging was ikzelf. Niet goed uit de opening gekomen en er 
was al niets meer aan te doen. Verder liepen ze als geoefen-
de gasten bij iedereen naar binnen. Bij Michael Mogendorff 
was dat met twee paarden, bij Peter van Deursen met dame 
en toren. Beiden moesten snel opgeven. Zouden ze dan nu 
een keer met 6-0 gaan winnen? Nee, dat zeker niet. Lion de 
Kok speelde gedreven. Hij liet de Edenaar geen ruimte; 
kwam steeds beter te staan en won zelfs een stuk. Dat zou-
den we wel gaan winnen. En toen bleek er ineens veel meer 
mogelijk. Aan het bord van Jan Vermeer is het altijd leuk om 
te kijken. Zijn stukken springen altijd alle kanten op. Wie 
naar het schaken van Jan kijkt krijgt zelf ook zin om te gaan 
spelen. Menig tegenstander raakt daar de weg in kwijt. Nu 
was dat ineens het eerste bord van de Cirkel. Althans, hij 
moest niet, maar het gebeurde hem wel. Plots leverde hij een 
toren in, spartelde nog even tegen, maar de rest kon je wel 
aan Jan overlaten. En dan Zekria Amani. Met veel geduld 

Stand ASV-rapidcompetitie  
na 8 ronden seizoen 2013-2014: 

Nr. Naam Pnt Part 
1 Tony Hogerhorst 6 4 
2 Jan Vermeer 6 4 
3 Léon van Tol 5½ 3 
4 John Sloots 5½ 5 
5 Peter Boel 5½ 8 
6 Otto Wilgenhof 5 4 
7 Wouter van Rijn 5 4 
8 Theo Jurrius 5 4 
9 Gerben Hendriks 5 4 
10 Ruud Wille 5 7 
11 Rob Huberts 5 4 
12 Oscar Mercan 5 8 
13 Richard van der Wel 4½ 3 
14 Frank Schleipfenbauer 4½ 3 
15 Wouter Abrhamse 4½ 4 
16 Désiré Fassaert 4½ 4 
17 Remco Gerlich 4½ 3 
18 Horst Eder 4½ 7 
19 Fred Reulink 4 3 
20 Jan Knuiman 4 6 
21 Barth Plomp 4 2 
22 Jacques Boonstra 4 2 
23 Siert Huizinga 4 4 
24 Hedser Dijkstra 4 2 
25 Bob Kooij 4 5 
26 Michael Mogendorff 4 2 
27 Rob Elzas 4 2 
28 Walter Wong 4 4 
29 Kazem Mollahosseini 4 8 
30 Koen van Keulen 4 4 
31 Remco Menger 4 4 
32 Kees van Keulen 4 4 
33 Pieter Verhoef 4 3 
34 Martin Weijsenfeld 3½ 3 
35 Tijs van Dijk 3½ 1 
36 Tom Bentvelzen 3½ 3 
37 Hub Kusters 3½ 8 
38 Tamara Liscaljet 3 2 
39 Ko Kooman 3 4 
40 Christiaan Hoogendoorn 3 4 
41 Theo Koeweiden 3 6 
42 Peter van Deursen 3 6 
43 Tom Freriks 3 4 
44 Jelle Noordhuis 3 3 
45 Xadya van Bruxvoort 3 2 
46 Bob Hartogh Heijs 3 3 
47 André de Groot 2½ 3 
48 Henk Schunck 2 8 
49 Tom Katoen 2 6 
50 Pascal van den Born 1½ 8 



speelde hij tegen oud-seniorenkampioen van de OSBO Ben 
Zee. Hij bleef overeind tot en met de eerste sporen van een 
eindspel. Beiden met 7 pionnen en dame, maar Ben met het 
loperpaar en Zekria met twee paarden. Onze man had goed 
gezien, dat het loperpaar hier minder waard was dan het 
paardenpaar. Ook toen hij daarin kon ruilen deed hij het niet. 
Voor winst in dat eindspel was uitgebreid tempospel nodig. 
Op een prachtige manier deed hij dat. Winst voor ASV, maar 
3-2 voor de Cirkel. Wordt het dan 3-3? Nee, dat helaas niet. 
Lion poogde in het eindspel een zwaar vergiftigde pion te 
consumeren. Zo moest hij zijn stuk weer inleveren. Hij be-
landde in een pionneneindspel, dat verloren was. Maar de 
tegenstander vond de risico’s niet te overzien. Hij kwam met 
de prachtige Cirkelredenering, dat teamwinst voor ging bo-
ven persoonlijke winst en bood remise aan. Een Cirkelspeler 
mopperde, dat zij voor het eerst partijen hadden verloren. Bij 
ASV was niemand ontevreden met de nederlaag (op Lion 
na). De uitslag was zo slecht nog niet: verlies met 2½-3½. 
    Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-9 – De Cirkel-2: Jan Vermeer 
(1719) – Timon Huizinga (--) 1-0; Zekria Amani (1585) – 
Ben Zee (1679) 1-0; Hendrik van Buren (1497) – Albert 
Bootsman (1611) 0-1; Michael Mogendorff (1778) - Her-
man van den Akker (1657) 0-1; Lion de Kok (1501) – Peter 
van der Wijngaart (1762) ½-½; Peter van Deursen (1060) – 
Tom Smit (1501) 0-1. Eindstand 2½-3½. 
 
Teleurstellend verlies ASV-10: Om handhaving in de 3e 
klasse te bereiken moest ASV-10 op maandag 17 februari jl. 
winnen van of miniaal remise spelen tegen De Toren-6. 
Immers het onderaanstaande De Sleutelzet had intussen 
gewonnen van PION-4, waardoor ASV-10 op de laatste 
plaats was gedrukt. Het mocht niet lukken en het werd een 
grote deceptie. Ko Kooman was, dat gebeurt wel meer, als 
eerste klaar. Een paardoffer met winstmogelijkheden was 
finaal verkeerd berekend, ons eerste verlies. Henk Schunck 
had het zwaar en stond onder grote druk. Zijn tegenstander 
was bekend met het zgn. Metamorphose-middenspel, maar 
had geen antwoord op Lc5-b6. Remise dus! Koen van Keu-
len kwam goed uit de opening en bezorgde zijn tegenstander 
een dubbelpion op de f-lijn. Rokeren was niet meer moge-
lijk. Hij kon de druk opvoeren, maar kwam er niet doorheen. 
Na een blunder met loperverlies was het snel bekeken. Jelle 
Noordhuis kwam minder goed uit de opening en werd ge-
dwongen tot dameruil. Zijn stukken kwamen minder goed te 
staan en ondanks hardnekkig verzet won zijn tegenstander de 
pionnenrace. Met deze volgende verliespartij kwam de stand 
op 3½-2½. We waren daarmee reeds verslagen terwijl Wal-
ter Wong en Kees van Keulen nog achter de borden zaten. 
Kees speelde een uiterst saaie Schotse partij. Afruilen was 
het sleutelwoord voor zijn tegenstander. Achteraf denkt Kees 
een winnende combinatie te hebben gemist. Nu werd het met 
1 pion voorsprong remise. Walter speelde in feite een goede 
partij. Een spel met de Pirc-verdediging met tegengestelde 
rokades. Met een torenoffer brak Walter door de verdediging 
van zijn tegenstander. Toen deze ook nog een stuk weg 
blunderde leek winst mogelijk. Echter ook weer door een 
foutieve berekening bij een volgend paardoffer werd het 
alsnog remise. Eindstand 4½-1½. ASV-10 staat daarmee op 
de onderste plaats maar moet nog spelen tegen de 2 teams 
die net boven hen zijn geklasseerd. We houden de moed 
erin.     Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag De Toren-6 – ASV-10; Peter Lince-
wicz (1644) – Walter Wong (--) ½-½; Rolf Hendriks (1581) 
– Henk Schunck (--) ½-½; Arie Schouten (1513) – Ko 
Kooman (1429) 1-0; Eric Roelofs (1569) – Koen van Keu-
len (1520) 1-0; Jan Schoemaker (1421) – Kees van Keulen 
(1370) ½-½; Franke van Netten (1447) – Jelle Noordhuis 
(1301) 1-0. Eindstand 4½-1½. 
 
Gelijkspel voor jeugd ASV-11j: Op vrijdag 14 februari 
speelde ons ASV-11-jeugdteam uit in Nijmegen tegen UVS-
7. Er was veel moeite gedaan om een vervanger te regelen, 
maar helaas lukte dat niet. De teamleider besloot mee te 
spelen. ‘Ik had zelf een ander debuut voor ogen, maar mijn 
eerste officiële wedstrijd was al heel snel voorbij’, aldus 
Peter van Bruxvoort. Op bord 1 speelde Tom Verberk een 
slechte partij. Met de Valentijn in het achterhoofd kreeg en 
gaf hij veel stukken. Zijn tegenstander vond hem gelukkig 
iets aardiger en zo kwam Tom een loper voor, dit wist hij 
snel om te zetten in winst. Em Reijmer speelde heel degelijk 
tot ze een toren weggaf. Ook Bryan Hieltjes kreeg een stuk 
cadeau, maar hij had geen genade. Hij won snel en blijft 
ongeslagen. Teun Gal kreeg een dame cadeau en daarmee 

leek de partij gespeeld, maar de dame tegenover hem was 
toch ook wel heel leuk en wat hij daarmee aan moest, dat 
wist hij niet zo goed. Hier stond het dus 2-3 achter, met 
Wisse Witmans, onze held van de dag, nog aan het spelen. 
Hij stond eigenlijk heel degelijk, heel positioneel nog. Zijn 
tegenstander bood remise aan, waarna Wisse resoluut op 
stond om te vragen of hij het aan mocht nemen. ‘Nee’, was 
het antwoord, dus hij speelde door. Hij bleef rustig in de 
tijdnood van zijn tegenstander en won. Zo werd het 3-3. 
Toch eerlijk verdeeld, zoals het hoort op 14 februari. 
    Xadya van Bruxvoort 
Gedetailleerde uitslag UVS-7 – ASV-11j: Joris Leijten 
(1205) – Tom Verberk (1318) 0-1; Rob Lubbers (1328) – 
Wisse Witmans (--) 0-1; Jaap Stork (1254) – Em Reijmer (-
-) 1-0; Robert Kerkhoven (928) – Bryan Hieltjes (949) 0-1; 
Ruth Plaggenborg (--) – Teun Gal (431) 1-0; Valerie Jans-
sen (722) – Peter van Bruxvoort (--) 1-0. Eindstand 3-3. 
 
Blunders bij ASV-12: Het werd voor de jeugd van De To-
ren-9j een eenvoudige wedstrijd. Van de zijde van ASV-12 
werden zoveel onnodige fouten gemaakt waarmee de 5-1 
nederlaag werd verklaard. Nadat uw redacteur eerst een deel 
van de presentatie van Böhm in de andere zaal had gevolgd 
en na 20 minuten de speelzaal in liep om de stellingen te 
bekijken zag hij aan onze kant verschillende rokende puin-
hopen. Onze senioren waren duidelijk in het speeltempo van 
de jeugd meegegaan en dat was bepaald geen succes gewor-
den. Zo was Hein van Vlerken al in de opening zijn dame 
kwijtgeraakt. Van de stelling bleef gaandeweg niets meer 
over en de materiële achterstand werd alleen maar groter. 
Een kansloze nederlaag dus. Thijs Stomphorst verloor na het 
gespeelde f6 met de witte loper en dame op de diagonaal b3-
g8 een paard op g8. Toen hij een schaakje op g5 vervolgens 
afwendde met Le7 en dit stuk na ruil op e7 terugsloeg met de 
koning in plaats van met zijn dame op c7 kwam natuurlijk de 
witte dame met brute kracht op f7 binnen met alle gevolgen 
van dien. De niet geheel fitte Nedzat Sulejmani werd op een 
gegeven moment met zijn paard op g4 teruggedrongen naar 
h6. Wit sloeg echter op h6 hetgeen stukwinst betekende. 
Nedzat mocht niet terugslaan omdat er dan een paardvork 
met schaak op f6 volgde met dameverlies. Hij sloeg toch 
terug op h6 waarna hij dus zoals gezegd fors materiaal ver-
loor en daarmee de partij. Intussen was Kazem Mollahossei-
ni in no-time door veel te snel te spelen al in een eindspel 
met zware stukken terechtgekomen. De kansen waren gelijk 
maar zijn jeugdige opponent dirigeerde de torens en dame 
richting koningsvleugel maar vergat op een gegeven moment 
dat een toren van hem stond aangevallen. Maar opnieuw 
reageerde Kazem veel te snel en overzag deze kans. Daar 
waar hij een toren had kunnen winnen ging hij nu met een 
torenoffer mat op de koningsvleugel. Het betekende een 4-0 
achterstand. In de overige 2 partijen was 1½ punt zeker mo-
gelijk. Henk Kelderman speelde heel rustig en gedegen. De 
stelling werd in elkaar geschoven en hij kon alleen op de g-
lijn nog iets proberen maar dit door zwart werd keurig ver-
dedigd. Het was dus gewoon remise maar Henk offerde 
zomaar op h5 en dit ging helemaal fout. Dit punt was vol-
doende gedekt dus zo verloor hij een toren en een loper. 
Alleen Tamara Liscaljet was nog in de strijd. Die speelde 
heel rustig en zette de partij goed op. Prima gespeeld. Ze 
kwam uiteindelijk de witte koningsstelling binnen en won. 
Daarmee redde ze nog een punt voor ASV-12. Verder heel 
gauw vergeten dus!! 
Gedetailleerde uitslag ASV-12 – De Toren-9j: Nedzat Su-
lejmani (--) – Tom van ’t Hoff (934) 0-1; Kazem Mollahos-
seini (1370) – Donato Cattani (882) 0-1; Thijs Stomphorst 
(1308) – Lodewijk Entrop (1319) 0-1; Henk Kelderman 
(1232) – Ian Kock (1222) 0-1; Tamara Liscaljet (--) – Stijn 
Tweehuysen (1-0; Hein van Vlerken (1188) – Robert 
Koprinkov (--) 0-1. Eindstand 1-5. 
 
Uitslagen interne competitie 21e ronde (20 februari 2014): 
Reulink - Wilgenhof ½-½; Boel - R. Wille 1-0; Abrahamse - 
Knuiman 0-1; Hendriks - Weijsenfeld ½-½; P. Verhoef - van 
der Gouw 0-1; Hogerhorst - van Belle ½-½; Dijkstra - B. 
Schleipfenbauer ½-½; Kooij - Mercan 0-1; Manschot - 
Koeweiden 1-0; Koen van Keulen - Schunck 1-0; Mollahos-
seini - van den Born 0-1; Kooman - Kees van Keulen 0-1; 
Meijer - J. Sanders 1-0; Sulejmani - Hartogh Heys 1-0; Kel-
derman - Rijmer 0-1; van Vlerken - Stibbe ½-½; Gubbels - 
Visser 0-1.  
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: Plomp - Beeke 0-1; F. 
Schleipfenbauer - van der Lee 1-0; Taal - Fassaert ½-½; 
Bentvelzen - Kusters ½-½. 


