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Oploswedstrijd: Uit de partij Eggenberger - Monch uit een 

Zwitsers toernooi in 1984 
kwam de stelling van vori-
ge week. Wit speelt en 
wint. Er zijn nogal wat 
vertakkingen. Dat leidt tot 
een van onze zeldzame 
aanvallen van lankmoedig-
heid. De sleutelzet was ook 
nu weer voldoende. Oplos-
sing: 1. Lh5. 
 
Externe competitie: De 4e 
ronde in de OSBO-
competitie is intussen van 
start gegaan. Vijf van onze 

teams hebben reeds gespeeld en dat verliep bijzonder goed 
want het leverde maar liefst 4 zeges op en een gelijkspel. Het 
begon met een kleine 3½-2½ winst van ASV-8. Zij maakten 
het zich daarbij tegen stadgenoot De Sleutelzet onnodig 
moeilijk. Ook ASV-10 kwam diezelfde avond in actie. De 
jeugd van Dodewaard-2 kwam duidelijk tekort gezien de 4½-
1½ uitslag. ASV-5 had het vorige week donderdag bepaald 
niet gemakkelijk tegen De Cirkel (Ede). Toch won ons vijfde 
via een ruime 5½-2½ zege. Ook ASV-6 maakte het zich 
onnodig moeilijk tegen Pallas-3. Maar uiteindelijk werd ook 
daar een 5½-2½ zege geboekt. Onze jeugd van ASV-11 trof 
vrijdag jl. UVS-7. Beide teams hielden elkaar in evenwicht. 
Het werd 3-3. In deze 2e speelweek speelde ASV-12 intussen 
op dinsdag jl. tegen Dodewaard en vanavond kunt u getuige 
zijn van de thuisduels van ASV-7 tegen De Elster Toren-2 en 
ASV-9 tegen de Millingse SV. Maar nu de eerste verslagen. 
 
ASV-5 pakt gedeelde koppositie: ASV-5 haalde donderdag-
avond in eigen huis een ruime zege op rode lantaarndrager 
De Cirkel. Na een moeizame strijd werd het uiteindelijk toch 
nog 5½-2½. Erik Wille opende rond elven met een remise 
tegen Harold Boom. Al vroeg was Harold de rokade kwijtge-
raakt. Erik bleef spelen op de zwaktes in de pionnenstructuur 
van zijn voor de Edenaren uitkomende clubgenoot. Harold 
gaf geen krimp en kwam uiteindelijk zelfs erg goed te staan. 
Kort na deze puntendeling verloor tot ieders verbazing Tony 
Hogerhorst. Hij won al snel twee pionnen. Vervolgens koos 
hij voor een afwikkeling die allerlei complicaties met zich 
meebracht. Na een reeks schaakjes verloor Tony zijn dame. 
Paul van der Lee deed er alles aan om de gelijkmaker te 
produceren. Zijn koningsaanval strandde echter en tenslotte 
waren de risico’s te groot om remise uit de weg te gaan. Paul 
Schoenmakers, die Coen Mekers verving, speelde een partij 
uit één stuk. De druk werd na dameruil flink opgevoerd over 
de enige open lijn. Een penning leverde uiteindelijk stuk-
winst op. Quirine Naber zorgde voor de 3-2. Met actief spel 
had zij een pion gewonnen, maar daardoor kwam haar dame 
in het nauw. Verlies leek aanstaande, maar met een fraai 
schijnoffer loste ze haar problemen op. Ze won een tweede 
pion en de dame kwam weer vrij. Van schrik gaf de tegen-
stander meteen ook nog een toren weg en toen was het snel 
klaar. René van Alfen had steeds het betere van het spel maar 
zijn tegenstander verdedigde nauwkeurig. Met de naderende 
tijdnood op komst deelde René het punt. Spannend was het 
intussen aan het topbord. Wouter Abrahamse kreeg  een 
gevaarlijk stukoffer voorgeschoteld. Onze kopman had het 
echter allemaal prima gezien en weerlegde het offer. Met een 
stuk meer was het vervolg kinderspel. Siert Huizinga kreeg 
tenslotte alle aandacht die hij als topscorer verdient. In het 
laatste uur werd het wildwest in zijn partij. Zijn koningsstel-
ling zonder pionnen voor de koning bleek veiliger dan die 
van zijn tegenstander met vier pionnen voor de koning. Met 
een trucje won Siert ook zijn vierde partij. Het slotstuk is 
zeker een plaatsje waard in “Plaatjes kijken” in ASV-
Nieuws. Doordat koploper De Toren-3 verloor van De Elster 
Toren gaat ASV-5 ineens samen met Zutphen aan de leiding. 
Wij gaan ons best doen dat vol te houden.  Erik Wille  

Gedetailleerde uitslag ASV-5 - De Cirkel: Wouter Abra-
hamse (1924) - Thomas Slijper (1900) 1-0; Paul van der 
Lee (1782) - Tom Pronk (1808) ½-½; Erik Wille (1916) - 
Harold Boom (1795) ½-½; René van Alfen (1799) - Johan 
de Lange (1708) ½-½; Paul Schoenmakers (1856) - Ben 
Zee (1705) 1-0; Siert Huizinga (1756) - Jeffrey van Swieten 
(1638) 1-0; Tony Hogerhorst (1746) - Dick Wenning (1521) 
0-1; Quirine Naber (1521)-Anne Postma (1662) 1-0. Eind-
stand 5½-2½. 
 
ASV-6 tegen Pallas-3 moeilijker dan gedacht: We waren met 
optimistische verwachtingen naar Deventer vertrokken om 
tegen het strak onderaan staande Pallas-3 te spelen. We re-
kenden na 3 ruime overwinningen in de vorige rondes op een 
makkelijke avond. Aanvankelijk zag het er ook zeer roos-
kleurig voor ASV uit. Albert Marks aan bord 8 en Theo van 
Amerongen aan 7 boekten snelle overwinningen tegen de 
zwakste schakers van Pallas. Albert won een stuk in de ope-
ning en kwam als eerste winnaar uit de strijd. Bijna gelijktij-
dig gaf de tegenstander van Theo op. Hij was volledig inge-
snoerd en ging groot materiaal verliezen. Inmiddels hadden 
Jeroen Kersten, Robert Naasz en Jacques Boonstra een pion 
gewonnen en stonden de andere borden gelijk. Een grote 
overwinning leek weer aanstaande. Jeroen aan het eerste 
bord bracht het volgende volle punt binnen. Hij was avontu-
ren in de opening uit de weg gegaan en had via rustig positi-
oneel spel zijn tegenstander overspeeld. Robert verloor zijn 
pluspion en bood remise aan, waarmee we op 3½ punt kwa-
men uit 4 partijen. Maar hierna ging er een en ander mis. 
Jacques raakte zijn pluspion kwijt en zag geen directe winst 
meer. Hij bood remise aan maar vergat daarbij dat er een 
volle toren van hem instond. Zijn loperzet met remiseaanbod 
werd afgeslagen en zijn tegenstander accepteerde de en prise 
staande toren. De kansen draaiden volledig, want Marco 
Braam was inmiddels in een passieve stelling terechtgeko-
men en Jan Groen en Piet de Mol stonden moeilijk. Zou het 
dan toch nog mis gaan? Jan overzag torenwinst toen zijn 
tegenstander een va-banque aanval inzette. Piet raakte een 
kwaliteit kwijt en Marco werd steeds verder teruggedreven 
en raakte enkele pionnen achter. Er kwamen herinneringen 
op aan 2 jaar geleden toen we in ons kampioensjaar hier onze 
enige nederlaag leden. Twee gewonnen stellingen gingen 
toen in de eindfase verloren. Dit keer kwam het echter niet zo 
ver. Piet kon een blunderende tegenstander ineens mat zetten 
en Jan won direct hierna toen zijn tegenstander in een ondui-
delijke stelling door zijn vlag ging. Opluchting alom, we 
hadden de winst binnen. Marco spartelde nog enkele minuten 
tegen, maar redde het niet meer. Met deze overwinning, die 
met 5½ tegen 2½ nog ruim uitviel, blijven we koploper in de 
tweede klasse D met 2 matchpunten en een viertal bordpun-
ten voorsprong. We zijn er echter nog niet, zeker als we zo 
matig acteren als tegen het zwakke derde team van Pallas.
     Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag Pallas-3 - ASV-6: King Wullur 
(1683) - Jeroen Kersten (1827) 0-1; Erik Blom (1739) - 
Jacques Boonstra (1772) 1-0; Eric Goedhart (1675) - Mar-
co Braam (1776) 1-0; Gorrit Smit (1629) - Piet de Mol 
(1800) 0-1; Maarten van Daalen (1589) - Robert Naasz 
(1737) ½-½; Max Merza (1546) - Jan Groen (1746) 0-1; 
Remco Kempink (1345) - Theo van Amerongen (1788) 0-1; 
Hans Knottnerus (1343) - Albert Marks (1723) 0-1. Eind-
stand 2½-5½. 
 
Nipte winst ASV-8: Voor de 4e ronde gingen we op bezoek 
bij onze stadgenoten van De Sleutelzet. Of het tactiek is of 
niet, maar zij hebben hun toevlucht gezocht tot een kroeg 
boven op de Geitenbult. Als je besluit om niet met de auto te 
komen dan ben je al afgepeigerd alvorens je aan de wedstrijd  
begint. We speelden in een achterzaaltje van het café. Het 
werd een wedstrijd waarbij het spel over en weer golfde. Op 
de meeste borden hebben we lang gewonnen gestaan of in 
ieder geval de betere kansen gehad. Uiteindelijk werd het 
toch nog een spannend einde. Hub Kusters speelde tegen 



oud-lid Bert Sigmond. In het begin ging het gelijk op maar 
Hub won materiaal en daarmee de partij. Jonathan van der 
Krogt creëerde, ondanks dat hij met zwart speelde, goede 
kansen maar wist deze niet goed uit te werken. Zijn tegen-
stander verdedigde goed en zodoende bood Jonathan dan ook 
in een ogenschijnlijk remiseachtige stelling met ongelijke 
lopers remise aan. Zijn tegenstander accepteerde dit. Invaller 
Hendrik van Buren had een makkelijke avond. Na een pion-
offer in de opening drong hij met vier stukken de vijandelijke 
veste binnen. Er moet iets fout zijn gegaan, want tot zijn 
verbazing bracht dit slechts een kwaliteit op maar ook een 
betere stelling. Toen hij daarna met beide torens de enige 
open lijn wist te bezetten vond de tegenstander het genoeg. 
Ook Horst Eder trof een bekende, ons dubbellid Herman de 
Munnik. Horst had naast zwart ook een donkere plek met een 
kapotte lamp. Nog een stukje tactiek? De partij zat vol kleine 
onnauwkeurigheden maar kende ook een boeiend midden-
spel. Na 39 zetten werd de vrede getekend, wat op dat mo-
ment een 3-1 voorsprong betekende. Helaas stonden de ande-
re twee borden verloren. Oscar Mercan had een vliegende 
start. Op zet 12 had hij een paard moeten winnen met een 
betere stelling, maar zoals hij het zelf omschreef: 'Hoogmoed 
komt voor de val'. Hij speelde het niet goed uit, waarin hij 
naliet geforceerd de dames te ruilen voor een beter eindspel. 
Alsof het niet nog slechter kon deze avond blunderde hij op 
de 24ste zet waardoor hij de partij in stijl afsloot en zijn 
tegenstander de eigenlijk verloren partij nog won. Zijn tegen-
stander erkende met het zweet op zijn hoofd dat het hem mee 
had gezeten. Dat geen enkele partij pas gewonnen is als die 
gewonnen is merkte de tegenstander van Ron Brachten aan 
bord 1. In een Siciliaan kwam Ron in een gelijkwaardig 
middenspel terecht. Door een verkeerde koningszet verloor 
hij geheel onnodig 2 pionnen. Hierdoor ontstond een eind-
spel van paard tegen loper en 2 niet verbonden vrijpionnen. 
Iedereen had verlies al geaccepteerd en maakte grapjes over 
remise. Ron geloofde in zichzelf en bleef solide verdedigen. 
Zijn tegenstander verkeerde al geruime tijd in tijdnood en 
maakte daarbij een fout om er vervolgens meteen nog een 
fout achteraan te maken waardoor het remise werd. Dankzij 
dit gelukje staat ASV-8 nu bovenaan in klasse 3G. Het ligt 
allemaal dicht bij elkaar dus er is nog behoorlijk wat werk te 
verzetten maar we kunnen in ieder geval een ronde genieten 
van de eerste plaats.        Jonathan van der Krogt 
Gedetailleerde uitslag De Sleutelzet - ASV-8: Pieter van der 
Zwan (1812) - Ron Brachten (1691) ½-½; Bert Sigmond 
(1569) - Hub Kusters (1600) 0-1; Pascal van den Born 
(918) - Oscar Mercan (1614) 1-0; Herman de Munnik 
(1511) - Horst Eder (1574) ½-½; Henk van der Woude 
(1358)-Hendrik van Buren (1512) 0-1; Bart Langeveld (--) 
- Jonathan van der Krogt (1487) ½-½. Eindstand 2½-3½. 
 
ASV-10 zit met winst weer op het goede spoor: Op dinsdag 
16 januari bond ASV-10 de strijd aan met het jeugdteam van 
Dodewaard-2. Althans er waren 4 jeugdleden en verder 2 
seniorleden aan bord 1 en 2. Op verzoek van Dodewaard 
werd begonnen om 19.30 u en was de speeltijd omdat het een 
jeugdwedstrijd betrof 1.25 uur+10 seconden per zet. Zo kon 
de avond redelijk vroeg worden beëindigd. Het merkwaardi-
ge was dat de partijen van de senioren als eerste werden 
afgesloten. Nu is dat ook weer niet zo opvallend want daar 
speelden Henk Schunck en Ko Kooman. Het is inmiddels 
bekend dat deze 2 spelers in ons team als eerste hun partijen 
afsluiten. Ko had het wel zeer gemakkelijk. Rustig spelend 
veroverde hij pion na pion en had zo na 20 zetten 3 pionnen 
binnengehaald. Vervolgens deed hij een “paardoffer” waarbij 
een centrumpion onverdedigd kwam te staan. Zijn tegenstan-
der overzag deze pion giftig was. En met 3 pionnen achter-
stand was een pion terugwinnen aantrekkelijk. Na het slaan 
van deze pion besliste Ko de partij met damewinst via een 
paardvorkje. Henk, aan bord 1, zag dat met lede ogen aan. 
Hij was met wit gestart met d4. Tot zijn ergernis deed zijn 
tegenstander steeds dezelfde contrazetten. Dit verleidde 
Henk op de 11e zet tot een vreemde zet wat achteraf niet zo 
goed bleek te zijn. Na veel geruil ontstond een remiseachtige 
stelling. In de wetenschap dat Ko had gewonnen constateerde 
hij na een rondje langs de andere borden dat de anderen goed 
tot zeer goed stonden. Daarop bood hij voor alle zekerheid 
remise aan wat door zijn tegenstander aangenomen werd. 
Frans Veerman was (als invaller voor Koen van Keulen) 
inmiddels goed van start gegaan tegen een jeugdig talent. Hij 
kwam goed uit de opening en in het middenspel ontstond een 
zeer complexe situatie waarbij 4 aanvallende stukken verde-
digd werden met 4 stukken waaronder de koning. Terecht 
nam Frans het initiatief om op de koningsvleugel in de aan-
val te gaan en de aanval op de vijandelijke dame even los te 
laten. Dit zag er winstgevend uit. Echter, toen hij met zijn 
dame de aanval wilde ondersteunen overzag hij een paard-
vorkje hetgeen torenverlies betekende. Hierop gaf Frans 
begrijpelijk op. Jammer, maar dit overkomt ons allemaal wel 

eens. Het was voor ons team wel fijn dat Gerrie Arends kort 
daarna voor de winst zorgde. Hij moest het met zwart opne-
men tegen een jeugdspeler, die nog ongeslagen was in onze 
klasse. Een uitdaging dus. Na de korte rokade van zwart en 
de lange rokade van wit trok zijn tegenstander ten aanval met 
de h en g pionnen ondersteund door de beide torens. Gerrie 
maakte gebruik van de vrije d-lijn om daar zijn torens te 
verdubbelen waarop een interessant gevecht ontstond tussen 
2 aanvallende partijen. Na dameruil bleken de torens van 
Gerrie toch sterker. Met ondersteuning van paard en loper 
kwam de witte koning in het gedrang. Een mooie combinatie 
met tweemaal aftrekschaak leverde een stuk en daarmee 
partijwinst op. Met een tussenstand van 1½-2½ in ons voor-
deel waren Kees van Keulen en Remco Menger nog aan het 
spelen. Bij beiden zag het er goed uit. Remco speelde op 
verzoek met wit. Hij speelde secuur opbouwend waarbij hij 
gebruik maakte van het niet rokeren van zijn tegenstander, 
waardoor op beide vleugels mogelijkheden ontstonden. Na 
een aanval op zijn koning te hebben afgeslagen zette hij een 
aanval in het centrum op. Na dameruil veroverde hij met zijn 
torens een kwaliteit. De vergrote druk op het centrum resul-
teerde in nog meer materiaalverlies van zijn tegenstander 
waarna deze opgaf. Kees speelde een rustige partij tegen een 
jeugdlid. Met veel geschuif om kleine voordeeltjes te behalen 
lukte dat. Hij won 2 pionnen zodat een min of meer gewon-
nen stelling ontstond. Doordat zij de enigen waren die nog 
speelden werd de belangstelling rond hun bord groter. Hin-
derlijk,vooral nadat hun teamleider nog een duit in het zakje 
deed door zijn speler hardop remise voor te stellen met als 
reden “we hebben toch al verloren dan kunnen we tenminste 
vroeg naar huis”. Kees gaf, terecht, geen krimp. Maar de 
spanning werd hem bijna fataal door enkele minder goede 
zetten. Gelukkig herstelde Kees zich en kon hij, ondanks de 2 
vrijpionnen in het centrum van zijn tegenstander, met zijn 
pionnenmeerderheid op de konings- en damevleugel de winst 
naar zich toe trekken. Voor ons team een mooie overwinning 
(4½-1½) die in ieder geval aansluiting met de kopgroep 
geeft.     Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag Dodewaard 2j - ASV-10: Erik Cra-
mer (1367) - Henk Schunck (1745) ½-½; Koen van Reeden 
(1232) - Ko Kooman (1466) 0-1; Corné Jonkers (--) - Frans 
Veerman (--) 1-0; Corniek le Poole (--) - Gerrie Arends 
(1508) 0-1; Henk Jan Hol (--) - Remco Menger (1368) 0-1; 
Maurits le Poole (--) - Kees van Keulen (1311) 0-1. Eind-
stand 1½-4½. 
 
Daglichtschaak: Horst Eder had de turbo aangezet want hij 
was op deze eerste schaakmiddag in het nieuwe jaar in vorm. 
Met een remise tegen Siert Huizinga en winst op Hans Don-
ker en Ko Kooman nestelde hij zich op de 2e plaats. Daarbij 
kwam dat Rob Cornips en Jan Vermeer beiden deze middag 
wat faalden en slechts 1½ punt behaalden. Ook Siert maakte 
hiervan gebruik en klom met 2½ uit 3 op naar een keurige 4e 
plaats. In de B-groep behaalde Kazem Mollahosseini 3 pun-
ten en steeg daarmee naar de 2e plaats. Na lang afwezig te 
zijn geweest kwam Sjoleh Masoumzadeh weer eens. Zij kon 
Parsi spreken met Kazem Mollahosseini. Tot scoren kwam 
ze niet en moet echt nog wat bijleren. Jacco Reiding ver-
scheen in de subtop. Hij voegde 2 punten aan zijn totaal toe. 
Walter Manschot handhaafde zich keurig in de middenmoot 
met 1½ punt. Ben Bergen vergaarde slechts één punt maar 
bleef daarmee wel koploper in de B-groep. Ko Kooman 
behaalde deze middag nul punten. Hij vroeg mij daar in mijn 
verslag niet al te veel aandacht aan te schenken. Aan zijn 
verzoek voldoe ik natuurlijk gaarne. Jan Schoemaker van De 
Toren steeg een paar plaatsen door twee punten te scoren. 
Bertus Teunissen van Manen scoorde 1 punt, hij moest in een 
van zijn partijen een stikmat wegslikken. Hans Donker ver-
sloeg Rob Cornips, maar dat had hem zoveel energie gekost, 
dat hij daarna niet meer tot scoren kwam. Robbert Lubbers 
kwam tegen Fritz 8 remise overeen. Meindert Rudolphi 
speelde slechts 2 ronden en dat leverde hem een 100% score 
op. Met de opkomst van 15 schakers was het weer een gezel-
lige drukte. De volgende schaakmiddagen vinden plaats op 3 
februari, 3 maart en 7 april. 
 
Uitslagen interne competitie 15e ronde (15 januari 2015): 
Wilgenhof - Schleipfenbauer 1-0; Taal - Knuiman ½-½; 
Holtackers - R. Wille ½-½; Hoogland - Rigter 1-0; van Belle 
- Reulink 0-1; Vermeer - Kooij ½-½; van Buren-Kusters 1-0; 
Bentvelzen - Corbeel 1-0; Wong - Koeweiden 1-0; Koen van 
Keulen - Mercan 0-1; Mollahosseini - Manschot 0-1; Kees 
van Keulen - Veerman 0-1; Kooman - Sulejmani 1-0; Deren-
dorp - Arends ½-½; van der Krogt - Witmans ½-½; Schunck 
- de Groot 1-0; Menger - van Deursen 0-1; Wijman - Stomp-
horst 1-0; Meijer - Kelderman 0-1; J. Sanders - Zuidema 0-1; 
van Lotringen - Stibbe 0-1; Liscaljet - Rijmer 0-1; Maas - 
Hartogh Heijs 0-1. 
Uitslag ASV-Bekercompetitie: Brachten - Passchier ½-½. 


