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Oploswedstrijd: Vorige week stond er een Wit-Russische 
tweezet op het demonstratiebord. Aan u om het op te lossen. 

Deze tweezet was van Sar-
kits en stamt uit 1989. Ui-
teraard begint wit en geeft 
mat in twee zetten. Oplos-
sing: 1. Pe5. 
 
Bibliotheek: Het was afge-
lopen zaterdag gezellig druk 
rond de schaakborden in de 
hal van de bibliotheek. 
Regelmatig waren alle bor-
den bezet en waren er daar-
naast nog de nodige belang-
stellenden die de partijen 
van nabij bekeken. Natuur-

lijk waren er diverse ASV-ers die een potje meespeelden 
maar ook één van onze wethouders schoof aan het eind van 
de middag aan nadat hij eerst in de stad had staan flyeren om 
maar meer stemmen te krijgen voor zijn partij. Ik weet echter 
zeker dat de liefhebbers van het schaken die deze middag 
hun partijtje meespeelden op ASV zouden stemmen. Kort-
om: het was een geweldige middag. Nu maar hopen dat er 
onder hen ook zijn die de weg naar ASV weten te vinden. Op 
zaterdag 18 april is de volgende demo!! 
 
ASV-Beker: De eerste winnaar is bekend. In de Bekergroep 
wist Edwin Peters zijn eerste prijs bij ASV binnen te halen 
door in de finale van de Bekergroep Tijs van Dijk terug te 
wijzen. De winnaar stroomt nu door naar de kwartfinale van 
de Kroongroep waar Richard van der Wel de tegenstander is. 
 
Externe competitie: Vier teams speelden vorige week in de 
OSBO-competitie. Belangrijk daarbij was de 4½-3½ winst 
van ASV-6. Zij bleven daardoor aan kop. De slotronde tegen 
UVS-4 gaat de beslissing brengen. ASV-8 en ASV-12 verlo-
ren in Nijmegen beiden met 3½-2½ tegen SMB-3 en SMB-5. 
Vorige week donderdag kwam ASV-5 tekort tegen Zutphen 
in de strijd om promotie. Door de 6-2 nederlaag is dit team 
uitgeschakeld voor promotie. In de 2e speelweek speelde 
ASV-10 afgelopen maandag reeds bij De Toren-9. Vanavond 
gaan we verder met de thuiswedstrijden van ASV-7 tegen 
Mook en ASV-9 tegen SMB-4. Ook morgenavond zijn er 
nog 2 duels. Onze jeugd van ASV-11 gaat naar Druten waar 
Tornado-3 de tegenstander is. ASV-13 tenslotte speelt mor-
genavond uit bij de jeugd van Velp-3. Maar ook a.s. zaterdag 
valt er weer genoeg te beleven. Twee weken na hun vorige 
wedstrijd mogen de zaterdagteams alweer aan de slag, dit 
keer thuis in het Grand Café van het Lorentz. Daar zijn ver-
schillende belangrijke duels bij met onder meer een dubbele 
Arnhems-Leidse ontmoeting. ASV-1 moet in de strijd om 
handhaving winnen van LSG-2. ASV-2 treft LSG-3. Dit duel 
is belangrijk in de promotiestrijd. Ook voor ASV-3 staat er 
een belangrijk duel op het programma. Tegen De Wijker 
Toren-2 kan afstand genomen worden van de onderste regio-
nen. ASV-4 krijgt Het Kasteel uit Wijchen op bezoek. De 
wedstrijden beginnen zaterdag zoals gebruikelijk om 13 uur. 
U bent van harte welkom! 
 
ASV-4 verliest in slotfase: Soms is het voor uw redacteur 
moeilijk om aan info over een wedstrijd te komen. De site 
van de tegenstander kan in dat geval uitkomst bieden want 
voor een wekelijks bulletin ligt de deadline nu eenmaal 
scherp. Goed, het ging dus om de wedstrijd Voorst - ASV-4 
waarbij ons vierde in de slotfase met 4½-3½ onderuit ging en 
daarmee de eerste nederlaag leed in dit seizoen. Tegenstan-
der Voorst achterhaalde ASV-4 daarmee. De achterstand op 
koploper UVS-2, vooraf al de gedoodverfde favoriet voor 
promotie, is daarmee opgelopen tot 4 punten. De wedstrijd 
ging behoorlijk gelijk op, de krachtsverhoudingen waren dan 
ook aardig in evenwicht. Na een snelle remise van Gonzalo 
Tangarife kwam ASV-4 op voorsprong via Désiré Fassaert. 
Dit was van korte duur want het werd weer gelijk toen de 

tegenstander van Ruud Verhoef hem met een krachtige ko-
ningsaanval tot opgave dwong. Bert Duijker zag een pion 
verloren gaan. Hij kreeg hiervoor geen compensatie en zijn 
tegenstander gaf dit voordeeltje niet meer weg. Ook Kees 
Sep was een pion achterop geraakt maar hij wist zijn tegen-
stander zo bezig te houden dat deze niet verder kwam en 
tenslotte in remise berustte. Gerben Hendriks kwam minder 
uit de opening maar slaagde erin om toch weer een gelijke 
stelling te bereiken. Omdat de stand er naar het idee van de 
Voorstenaar nog niet zo gunstig uitzag, dacht deze dat een 
winstpuntje welkom zou zijn en forceerde. Gerben werkte 
natuurlijk niet mee en was zijn tegenstander in het pionnen-
eindspel de baas. De laatste twee partijen moesten de uitslag 
gaan bepalen. Een spannende slotfase volgde. Barth Plomp 
was met enig voordeel uit de opening gekomen maar kon 
hier niet verder van profiteren. Zijn tegenstander vocht zich 
terug in de partij en hield de rijen verder gesloten zodat Barth 
niet verder kwam dan remise. De partij van Ivo van der 
Gouw moest de beslissing brengen. Hij trof oud-ASV-er Paul 
Tulfer. De opening bracht Ivo voordeel maar Paul wist zich 
te herstellen. Pas na een afwikkeling naar het eindspel viel de 
beslissing in het nadeel van onze ASV-er uit door de pion-
nenmeerderheid op de vijandelijke damevleugel. Jammer 
want een gelijkspel behoorde zeker tot de mogelijkheden. 
Gedetailleerde uitslag Voorst-ASV-4: Sven Pronk (1894)-
Gonzalo Tangarife (2004) ½-½; Michiel Jansen (1896)-
Barth Plomp (1968) ½-½; Rudy Bloemhard (2013)-Gerben 
Hendriks (1914) 0-1; Lûtsen Dooper (1912)-Ruud Verhoef 
(1841) 1-0;  Marcel Kraaijkamp (1832) - Kees Sep (1883) 
½-½; Tom Molewijk (1763)-Bert Duijker (1911) 1-0; Henri 
Jansen (1718)-Désiré Fassaert (1840) 0-1; Paul Tulfer 
(1840)-Ivo van der Gouw (1811) 1-0. Eindstand 4½-3½. 
 
ASV-5 gestuit in promotierace: Een sterk Zutphen heeft het 
titelduel met ASV-5 overtuigend gewonnen. Misschien was 
de 2-6 einduitslag licht geflatteerd, maar de hele avond ste-
vende Zutphen op de winst af. ASV-5 speelde dan ook 
geenszins slecht, maar nooit kwam er wind mee en dat had 
alles met de kracht van de opponent te maken. Het vijfde 
kwam op achterstand nadat Quirine Naber een vergiftigde 
pion pakte. Haar dame werd ingesloten en de nederlaag was 
daar. Paul van der Lee stuitte op de degelijkheid van zijn 
tegenstander. Een saaie remise was het gevolg. Ook Erik 
Wille speelde remise, maar saai was het op zijn bord nooit. 
Met een schijnoffer creëerde Erik kansen, maar hij wilde te 
snel. Een venijnige counter volgde. Na een afwikkeling restte 
een eindspel waarin Erik voor zetherhaling koos. Siert Hui-
zinga speelde een scherpe opening met wederzijdse kansen. 
Daarbij was de Zutphenaar sneller. Een toren drong de stel-
ling van Siert binnen en dat was de inleiding tot grote pro-
blemen die uiteindelijk de dame kostten. Tony Hogerhorst 
trok vanuit een degelijke opening ten aanval. Hij vond ver-
volgens een stukoffer, maar het vervolg in de aanval speelde 
hij niet goed. In opperste tijdnood werden de dames geruild 
en toen bleef Tony een stuk achter. Wouter Abrahamse hield 
lang stand tegen de sterke Gert Jan Ludden. Bij het begin van 
het eindspel verloor onze kopman echter een pion. Een vrij-
pion besliste vervolgens. Robert Naasz, ingevallen voor René 
van Alfen, speelde de beste partij van de avond. Hij stevende 
op winst af, maar zijn tegenstander bleek een taaie verdedi-
ger. In de slotfase ging het mis. Robert miste een eenvoudige 
winstweg en kwam na een kortsluiting met een foutief stuk-
offer. De vele schaakjes brachten hem nog een remise. Coen 
Mekers kwam niet in zijn spel. Met een pion minder kwam 
Coen in een eindspel. Dat speelde hij met nog maar een mi-
nuut bedenktijd uitstekend. Zo goed zelfs dat de remisehaven 
gevonden werd.    Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-5 – Zutphen: Wouter Abraham-
se (1924) - Gert Jan Ludden (2233) 0-1; Tony Hogerhorst 
(1746) - Klaas Hagendijk (1964) 0-1; Erik Wille (1916) - 
Willem Oving (1848) ½-½; Paul van der Lee (1782) - Kees 
Henstra (1896) ½-½; Quirine Naber (1521) - Eric Kloppers 
(1857) 0-1; Coen Mekers (1877) - Aleksandr Sahakian 



(1810) ½-½; Robert Naasz (1737) - Jan Blaak (1735) ½-½; 
Siert Huizinga (1756) - Frank Posthuma (1797) 0-1. Eind-
stand 2-6. 
 
ASV-6 blijft aan de leiding: In de voorlaatste ronde heeft 
ASV-6 gewonnen van De Zeven Pionnen en gaat daarmee 
als koploper de slotronde in. Voordat ASV-6 echter voltallig 
in Epe aan kwam was er al het nodige gebeurd. Albert 
Marks, Jacques Boonstra, Robert Naasz en Marco Braam 
verzamelden bij Theo van Amerongen. Bij het uitzwaaien zei 
die laatste (herstellende van een operatie) dat hij zich goed 
voelde en eigenlijk best mee had kunnen spelen. De uitnodi-
ging om mee te gaan als toeschouwer werd echter beleefd 
maar gedecideerd afgeslagen: thuis dineren met vrouw en 
een glas wijn leek hem beter. Geef hem eens ongelijk. Marco 
reed in zijn getunede Subaru forester 2.0 xt met 270 pk op de 
navigatie naar de bestemming weergegeven als rood vlagge-
tje op een scherm. Onderweg werden wat stekeligheden 
uitgewisseld. Teamgenoten die elkaar mentaal op scherp 
zetten zullen we maar zeggen. Aangekomen op de bestem-
ming lukte het niet de speelzaal te vinden. Stationsstraat 25 
bleek een appartement in een groot flatgebouw te zijn. Ze 
bleken in Vaassen te zijn aanbeland en niet in Epe. Een bug 
in het navigatiesysteem en de app op de iPhone. Toen deze 
waarheid eenmaal was ingedaald snel weer naar de auto om 
z.s.m. naar Epe te rijden. Net op tijd kwam het viertal aan bij 
het Kulturhus in Epe. Daar bleken het Duivense drietal Je-
roen Kersten, Nico Schoenmakers en Piet de Mol al gearri-
veerd (Jeroen had heel ‘old school’ gewoon vooraf op de 
kaart gekeken!). Van Jan Groen echter nog geen spoor. Toen 
de zeven van het zesde aan de wedstrijd begonnen zoefde hij 
met 140 km per uur gelukkig de afslag Vaassen voor-
bij.......om daarna om te draaien en alsnog naar Stationsstraat 
25 in Vaassen te rijden. Ook hij zag uiteindelijk in dat hij 
niet in Epe was en arriveerde ongeveer een kwartier te laat in 
Epe. Dan de wedstrijd zelf. Jan begon als laatste maar was 
als eerste klaar. Hij kreeg met zwart een veelbelovende aan-
val op de witte koning maar vergiste zich in de zetvolgorde. 
Zijn dame kon niet ontsnappen aan de witte loper die haar 
bleef aanvallen; zetherhaling dus remise. Marco wist zijn 
irritatie over de heenreis om te zetten in creatieve energie; hij 
offerde twee pionnen voor initiatief en combineerde zich een 
weg naar de zwarte koning. Jacques speelde een sterke ope-
ning maar verrekende zich lelijk in het middenspel en kon 
zich daarna niet meer redden. De cruciale partij van de avond 
was die van Jeroen aan bord 2. Hij kwam vlot een pion ach-
ter met zwart en stond waarschijnlijk in hogere zin verloren. 
Wit had een 4 tegen 2 pionnen meerderheid op de damevleu-
gel en de enige open d-lijn in handen. Jeroen een 4 tegen 3 
meerderheid op de koningsvleugel en wist deze te mobilise-
ren doordat zijn tegenstander wat minder nauwkeurig speel-
de. De partij keerde en Jeroen liet het niet meer glippen. 
Robert speelde een degelijke partij maar wist niks te berei-
ken: remise dus. Albert won vrij overtuigend. Zijn tegen-
stander verloor in verre middenspel een stuk en Albert had 
geen problemen met de afwerking. Tussenstand 4-2 en in-
eens kreeg Piet remise aangeboden in een gelijke stelling. Hij 
had de hele partij ruimtevoordeel gehad maar wist dat niet uit 
te buiten. Robert gaf aan dat hij remise mocht aannemen. Piet 
begreep dat dit advies minder vrijblijvend was dan het klonk 
en bracht het winnende halfje op het scorebord. Nico zag een 
goed gespeelde partij niet beloond worden. Na afgewikkeld 
te hebben naar een vermoedelijk gewonnen toreneindspel zag 
hij een venijnig zetje met matdreiging over het hoofd waar-
door hij ineens tegen een verloren pionneneindspel aankeek. 
Een nipte overwinning dus die het zesde met een punt voor-
sprong op UVS-4 aan de slotronde (op vrijdag 10 april bij 
ASV) laat beginnen. Daarin speelt ASV-6 tegen achtervolger 
UVS-4. Een gelijkspel is genoeg voor het kampioenschap. 
Het zal nog spannend worden.   Robert Naasz 
Gedetailleerde uitslag De Zeven Pionnen – ASV-6: Guido 
de Romph (1889) – Nico Schoenmakers (1810) 1-0; Dries 
Elskamp (1829) – Jeroen Kersten (1827) 0-1; Rein Schu-
ring (1664) – Marco Braam (1776) 0-1; Hans de Goede 
(1737) – Jacques Boonstra (1772) 1-0; Berry van der Wee 
(1641) – Robert Naasz (1737) ½-½; Bert Plooy (1633 – Jan 
Groen (1746) ½-½; Rolf van der Hulst (--) – Piet de Mol 
(1800) ½-½; Harry Logtenberg (1566) – Albert Marks 
(1723) 0-1. Eindstand 3½-4½. 
 
Nipt verlies ASV-12: Met de uitwedstrijd tegen het hoger 
geklasseerde SMB-5 voor de boeg beloofde een lastige 
avond te worden. Uiteindelijk viel het mee. Na een gelijkop-
gaande strijd verloren we met 3½-2½. Incompleet vertrokken 
we naar Nijmegen toen bleek dat Kazem Mollahosseini die 
avond niet op de afgesproken plek verscheen. Een reglemen-
taire nul was ons deel. Maar Tamara Liscaljet maakte met 
zwart al snel 1-1. Zij speelde tegen een invallend Nijmeegs 
jeugdtalent. Een meisje dat dapper weerstand bood, maar 

voor Tamara geen zware tegenstandster was. Een teveel aan 
penningen werd de Nijmeegse fataal. Jelle Noordhuis verloor 
met zwart na een interessante partij. Het ging lang gelijk op 
maar zijn pionnen raakten versnipperd en daardoor kon Jelle 
ze niet meer allemaal verdedigen. Netjes gespeeld door de 
tegenstander en een terechte uitslag dus. Toen volgde Danny 
Hageman met wit met een mooie winst. Hij kwam goed uit 
de opening en had al vrij snel kans om de vijandelijke ko-
ningsstelling aan te vallen. Zwart probeerde wat op de dame-
vleugel maar dit schatte Danny als weinig kansrijk in. De a-
pion werd opgeschoven maar die kon makkelijk tegen ge-
houden worden. Na lang heen en weer zetten werd de zwarte 
koningsstelling steeds opener omdat de f- en g-pionnen naar 
voren werden gedwongen. Danny’s loper stond op h6 en zijn 
paard op e5 waardoor de koning geen enkele ruimte meer 
had. Nadat zwart ervoor koos om zijn toren in veiligheid te 
stellen in plaats van kwaliteits- en pionverlies te accepteren 
was het mat in drie. Zwart wachtte dit niet af en gaf op. Een 
knappe winst. Peter van Deursen speelde vervolgens met 
zwart remise. Een lange manoeuvreerpartij waarin pas op zet 
24 van wit de eerste ruil plaatsvond. De stelling, met tegen-
gestelde rokades, was steeds in evenwicht. Peter had op dat 
moment het initiatief kunnen en moeten nemen, maar vond 
het te riskant en kon niet berekenen wat Fritz achteraf wel 
kon. Uiteindelijk deed de SMB-er een remiseaanbod door 
zetherhaling en dat werd geaccepteerd. Toen was Hans De-
rendorp met wit nog aan de gang. Hij speelde een mooie en 
interessante partij. Zwart had na een d4/c4-opening de c4-
pion gepakt en de strijd ging lange tijd om het behoud door 
zwart van de extra pion. Uiteindelijk wist Hans te stelling in 
evenwicht te krijgen. Dit had hem wel veel tijd gekost en hij 
ging het eindspel in met minder tijd en met een stelling waar-
in de twee torens van de SMB-er de overhand kregen tegen-
over de toren, loper en paard van Hans. De Nijmegenaar 
speelde het goed en Hans kon het niet houden. Einduitslag 
3½-2½ voor SMB-5.   Peter van Deursen 
Gedetailleerde uitslag SMB-5 - ASV-12: Michel Droste 
(1501) - NO 1-0 (regl); Jan Aalbers (1465) - Peter van 
Deursen (1194) ½-½; Henk Brouwer (1423) - Danny Ha-
geman (1205) 0-1; Paul van Dee,men (1418) - Jelle Noord-
huis (1255) 1-0; Dorus Peelen (1374) - Hans Derendorp 
(1376) 1-0; Willemijn Bijleveld (--) - Tamara Liscaljet (--) 
0-1. Eindstand 3½-2½. 
 
Deurne: Barth Plomp is op woensdag 11 maart jl. winnaar 
geworden van het door de schaakvereniging Deurne georga-
niseerde 50+ toernooi. Dit toernooi werd voor de 7e keer 
gehouden. De 50 deelnemende schakers streden in 2 groepen 
over 7 ronden om de prijzen. Het werd een echt ASV-feest 
daar in Deurne. Zoals gezegd won Barth het toernooi. Hij 
scoorde 6 uit 7. Op elo was Barth als 6e geplaatst maar liet 
diverse 2000+ spelers achter zich. Hij speelde alleen remise 
tegen zijn clubgenoten Fred Reulink en Anne Paul Taal. Dit 
duo eindigde ook in de top. Zij werden gedeeld 3e/4e met 5 
uit 7. Direct daarachter volgde ook nog Désiré Fassaert als 
gedeeld 5e met 4½ uit 7. Robbie Gerhardus werd in deze A-
groep gedeeld 10e  met 3½ uit 7. In de B-groep eindigde Ko 
Kooman met 3½ uit 7 in de middenmoot op een gedeelde 12e 
plaats. Het toernooi was weer uitstekend georganiseerd. 
Onze afvaardiging liet zich dus duidelijk gelden en maakte 
het tot het einde toe onderling spannend.  
 
OSBO-Kamp: Zaterdag jl. werd in Voorst de slotronde ge-
speeld van het Persoonlijk Kampioenschap in de OSBO. Met 
een score van 5 uit 8 nam Ko Kooman het met wit op tegen 
een tegenstander met een rating van 1540. Deze begon door-
dat hij te laat arriveerde met een achterstand in tijd van ± 30 
minuten. Of het daardoor kwam wist Ko niet, maar zijn op-
ponent deed reeds in de opening niet de meest goede zetten. 
Zo kon Ko al meteen het initiatief nemen en houden. Na een 
voorsprong van 2 pionnen werd de druk op de vijandelijke 
damevleugel steeds groter. Met beide lopers, ondersteund 
door dame en paard won Ko een toren. Een paar zetten later 
gaf zijn tegenstander op en zo kwam onze ASV-er op 6 pun-
ten waarmee hij in de prijzen viel met een gedeelde 3e plaats. 
Daarmee was hij dan ook zeer tevreden!!  
 
Uitslagen interne competitie 22e ronde (12 maart 2015): 
Wilgenhof-Knuiman ½-½; Boel-Woestenburg 1-0; Hoog-
land-de Mol 1-0; R. Wille-Vermeer ½-½; Passchier-van 
Belle 0-1; Wong-Kusters ½-½; van Buren-Bentvelzen ½-½; 
Eder-Amani 0-1; Veerman-de Kok 1-0; Arends - Sulejmani 
1-0; Kooman-van der Krogt 0-1; van Deursen-Mollahosseini 
1-0; Meijer-Schunck ½-½; Witmans-Rijmer 1-0; Hartogh 
Heijs-J. Sanders 0-1; Gubbels-van Lotringen 0-1; Diekema-
Kelderman 1-0; Visser-Viets ½-½; Maas-Burger 1-0; Kees 
van Keulen-Fassaert 0-1; Derendorp-Zuidema ½-½. 
Uitslag ASV-bekercompetitie:  
Finale bekergroep: van Dijk - Peters 0-1. 


