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Oploswedstrijd: Het was vorige week weer eens tijd voor 
iets simpels. Dit kwam voort uit de partij Gomes-Abdumalik 
uit het Katar Open 2014. Een vers probleem dus. De vraag 
was: hoe haalde zwart met eenvoudige middelen het volle 

punt binnen? Oplossing: 
1….Lxf2. Als wit niet 
terugslaat volgt 2…Lxg3 en 
3…Lxh4. Als wit wel te-
rugslaat met 2. Lxf2 volgt 
de paardvork 2.…Pc3+ en 
staat zwart een kwaliteit en 
twee pionnen voor. 
 
Externe competitie: Als de 
teamwedstrijden zo medio 
oktober in volle gang ko-
men hoef ik me geen zor-
gen te maken over de hoe-
veelheid kopij. Een week-

bulletin is dan zo gevuld en zeker met zoveel ASV-teams, 
moet er zelfs wat worden doorgeschoven naar een volgend 
nummer. Het seizoen begon goed met een fraaie 2½-1½ 
winst van ASV-15 op UVS-8. Maar na die maandagwed-
strijd regende het volop nederlagen. Zo maakte ASV-5 te-
veel fouten tegen Schaakstad Apeldoorn-3 en verloor met 5-
3. Ook de 3 thuiswedstrijden van vorige week donderdag 
leverde louter verlies op. Zo verloor ASV-6 na een spannend 
slot met 5-3 van Veenendaal-3, ASV-10 kwam met 4½-1½ 
tekort tegen VSG-2 uit Ermelo en ASV-14 verloor na de 
nodige fouten met 4-0 van De Toren 9. Ook ASV-11 dat uit 
speelde tegen Rokade-3 in Lichtenvoorde moest met 3½-2½ 
verlies incasseren. Een dag later waren er echter nieuwe 
kansen. Maar ook toen begonnen we met verlies. Onze jeugd 
van ASV-12j was met 3-1 de mindere van de jeugd van 
Veenendaal-6j. Gelukkig bracht ASV-9 weer wat licht in de 
duisternis door De Toren-7j met 5-1 te verslaan. Wel een wat 
te ruim uitgevallen zege maar goed toch weer een positief 
resultaat. Deze week is het de beurt aan de overige teams. In 
deze EP de eerste verslagen. 
 
ASV-5 kent valse start: ASV-5 is het seizoen gestart met een 
5-3 nederlaag tegen het uit de promotieklasse gedegradeerde 
Schaakstad Apeldoorn-3. Het verlies mocht ASV-5 zichzelf 
aanrekenen. Er waren volop kansen op minimaal een gelijk-
spel en misschien wel winst. Siert Huizinga opende na 3 uur 
spelen de score met een remise via eeuwig schaak. Vlak voor 
de afwikkeling naar het eindspel had hij echter torenwinst 
gemist. In het eindspel met een pion minder was remise het 
maximaal haalbare. Erik Wille maakte het nog bonter. Zijn 
opponent offerde in de opening twee pionnen. De aanval die 
volgde wist hij redelijk eenvoudig te keren. Ook een stukof-
fer hielp de Apeldoorner niet. Een ‘luie’ zege leek aanstaan-
de toen onze captain zich pardoes mat liet zetten. Wouter 
Abrahamse compenseerde die onkunde. Met een pion min-
der maakte hij het de Apeldoorner flink lastig. Objectief was 
Wouter voor remise aan het vechten, maar met veel prakti-
sche kansen. Een grote fout kostte zwart een toren en daar-
mee was de gelijkmaker een feit. Helaas was het herstel van 
korte duur. Quirine Naber had al een paar onnauwkeurighe-
den begaan, maar met een kwaliteit minder wist ze slim 
kansen te creëren met een vrijpion. Een truc leverde haar de 
kwaliteit op. Vervolgens verzuimde zij de torens te ruilen 
om een eindspel met ongelijke lopers te bereiken. In plaats 
daarvan liep ze in een verliezend aftrekschaak. Paul van der 
Lee had zijn avond niet. Pionoffers brachten niet het ge-
wenste spel en na stukverlies streed hij een verloren strijd. In 
de resterende 3 partijen had ASV-5 een plus, maar met een 
waanzinnig grote remisemarge. Invaller Jan van de Linde 
debuteerde met een goede partij. Er was echter geen door-
komen aan in de gesloten stelling. Barth Plomp probeerde 
het ook lang, maar uiteindelijk restte koning en toren ieder. 
Anne Paul Taal bracht zijn opponent in tijdnood nog flink in 
de problemen. Ook daar kwam de winst niet. Uithuilen en 

opnieuw beginnen dan maar. Er komen nog zes wedstrijden, 
dus er is nog niets verloren.  Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag Schaakstad Apeldoorn-3 - ASV-5: 
Anton Weenink (1884) - Wouter Abrahamse (1940) 0-1; 
Cees Beekhuis (1880) - Barth Plomp (1955) ½-½; Theo 
Visschedijk (1721) - Quirine Naber (1634) 1-0; Hans Bou-
wer (1802) - Jan van de Linde (--) ½-½; Marco van de 
Nieuwendijk 1894) - Anne Paul Taal (1914) ½-½; André 
Huis in ’t Veld (1698) - Paul van der Lee (1847) 1-0; Se-
bastiaan Jongen (1784) - Siert Huizinga (1777) ½-½; Chris 
Otto (--) - Erik Wille (1885) 1-0. Eindstand 5-3. 
 
ASV 6 spectaculair verlies tegen Veenendaal: In de verlen-
ging een gelijkspel uit handen geven. Zo voelde het na af-
loop van het spectaculaire tijdnoodduel dat Jacques Boonstra 
voor een grote groep toeschouwers uiteindelijk verloren zag 
gaan. Beslist onnodig want hij stond gewonnen. Hij hoefde 
slechts een pion met zijn loper te slaan en de stelling van 
zwart stortte in. Helaas deed hij een passieve zet met zijn 
dame en even later een grafzet, waardoor hij have en goed 
verloor. Jammer, jammer want het zesde verloor daardoor 
met 3-5. De wedstrijd begon met beslissingen aan bord 1 en 
bord 8. Marco Braam was in zijn element in een open stel-
ling met aanvalskansen en die werden door hem prima be-
nut. Jeroen Kersten aan het eerste bord kwam daarentegen 
niet goed uit de opening. Hij kreeg praktisch geen kans meer 
om in de partij te komen. “Ik werd eenvoudig weggespeeld. 
Ik moet die opening nog eens bekijken”, was zijn commen-
taar. Bij Jan Groen kreeg zijn tegenstander de gelegenheid 
om de zevende rij te bezetten, wat leidde tot materiaalwinst 
en kort daarna gaf Jan op. Theo van Amerongen speelde 
onnauwkeurig in de opening. Hij kon zich slechts via een 
pionoffer enigszins bevrijden maar bleef ondanks langdurig 
verzet achter de feiten aanlopen. Ook een wanhoopsoffensief 
op de vijandige koning baatte niet. Inmiddels was de partij 
van Albert Marks in remise geëindigd. Een inhoudrijke partij 
met de nodige verwikkelingen. Langs de kant dachten we 
even aan winst toen onze man een paard voor 2 pionnen had, 
maar in het eindspel was het onvoldoende. Ook Nico 
Schoenmakers bracht een half punt binnen. Een lange maar 
evenwichtige partij, waar uiteindelijk geen muziek meer in 
zat. Het stond toen 2-4, maar de twee overige partijen boden 
kansen op een gelijkspel. Piet de Mol had zijn zware stukken 
in stelling gebracht en zijn aanval op de koning was niet 
meer te pareren. Een mooie overwinning! En toen ging alle 
aandacht uit naar de partij van Jacques. Spannend, spannend 
maar helaas het lukte hem niet. Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 – Veenendaal-3: Jeroen Ker-
sten (1849) - Henk Don (1997) 0-1; Jacques Boonstra 
(1809) - Gunie du Chatinier (1899) 0-1; Nico Schoenma-
kers (1747) – Johan van den Brink (1941) ½-½; Piet de 
Mol (1798) – Gerard Bulthuis (1660) 1-0; Jan Groen 
(1746) – Frans Suijdendorp (1776) 0-1; Theo van Ameron-
gen (1777) – Jan van Bodegraven (1775) 0-1; Albert Marks 
(1708) – Pieter Anjema (1714) ½-½; Marco Braam (1698) 
– Pim Dik (1719) 1-0. Eindstand 3-5. 
 
ASV-9 is tot veel in staat: Voor mijn gevoel is ASV-9 dit 
jaar zwakker dan vorig jaar. Ik keek dan ook zorgelijk naar 
onze eerste wedstrijd tegen de Toren-7j. Dat is dan welis-
waar een jeugdteam maar het was wel de Toren-7j-ASV-9. 
Vanaf de eerste teams spelen de clubs toch vaak min of meer 
gelijk op. Dat het een 5-1 overwinning voor ons werd was 
voor mij een verrassing. Mijn eerste gedachte was:”Dat kan 
ons goed helpen in de rest van het seizoen”. Mijn tweede: 
Zou het ook nog zo kunnen zijn, dat de hele derde klasse 
minder sterk is geworden? Er is zelfs een vrije avond omdat 
er te weinig teams zijn. We komen er nog wel achter. Het zat 
ons in elk geval niet tegen. Frans Veerman was het eerste 
klaar. Naar eigen zeggen had hij echter ook best kunnen 
verliezen. De tegenstander vergat in een pionneneindspel de 
winnende zet uit te voeren. Daarna verwisselde de vreugde 
nog twee maal. Gerrie Arends haalde zijn winst veel duide-



lijker binnen. Hij veroverde de lange diagonaal en won daar 
een stuk mee. Wisse Witmans won een pion en later nog 
een. Maar voorlopig was de stelling nog zo wild, dat hij zelfs 
nog goed op zijn tellen moest passen. Maar dat deed hij 
prima en zijn tegenstander minder: een vol punt dus. Onbe-
rispelijk was daarna de winst van Koen van Keulen. Hij 
overspeelde zijn tegenstandster volledig en ging met dame 
tegen 2 lichte stukken het eindspel in. Daar hoefde hij zijn 
best niet meer voor te doen. Ikzelf mocht tegen een knaap, 
die ik een jaar of tien schatte. De opening speelde hij slecht. 
Ik stond al snel goed, maar ben waarschijnlijk toch te vrolijk 
verder gegaan. Schaken kon hij prima. Na stukwinst schoof 
hij het verder onberispelijk uit. Kees van Keulen speelde nog 
als laatste. Hij had in het vroege middenspel een pion verlo-
ren, maar het ontstane dubbele toreneindspel was waar-
schijnlijk remise. De tegenstander bleef het dapper proberen. 
Hij overzag evenwel een schaakje van Kees en dat kostte 
hem een toren.    Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag De Toren-7j – ASV-9: Frank van 
Wijngaarden (910) – Hendrik van Buren (1509) 1-0; Imre 
Woest (835) – Koen van Keulen (1487) 0-1; Yaron Huberts 
(811) – Gerrie Arends (1495) 0-1; Mark Bakker (797) – 
Frans Veerman (1442) 0-1; Julian van Dijk (626) – Wisse 
Witmans (1343) 0-1; Thijmen Terpstra (620) – Kees van 
Keulen (1286) 0-1. Eindstand 1-5. 
 
Nederlaag voor ASV-11: Deze eerste wedstrijd, uit tegen 
Rokade-3, had heel wat voeten in de aarde. Het begon met 
het tijdig regelen van 2 invallers. Dit resulteerde in de deel-
name van Tom Katoen (voor Hans Derendorp) en Danny 
Hageman (voor Jonathan van de Krogt). De avond vóór de 
wedstrijd dreigde nog een “invalleruitdaging”, maar dankzij 
de steun van Erik Wille, Anne Paul Taal en Barth Plomp 
werd dit elegant opgelost. Op de speelavond zelf, een koude 
en natte avond, ging Edward Kuster op zijn motor op weg 
vanuit Velp, maar na 3 km. knapte zijn gaskabel. Terug naar 
huis dus voor een andere motor, waarna hij de speelzaal in 
het verre Lichtenvoorde zo’n 20 minuten na het indrukken 
van de klokken bereikte. Met zwart werd het een Siciliaan 
waarin hij iets beter uit de opening kwam, maar wit bleef 
actief tegenspelen en ruilde beide zwarte lopers. Wit be-
heerste de open c-lijn en speelde goed verder. Uiteindelijk 
verloor Edward zijn dame door een paardvork, iets wat hem 
met normale speelduur hoogstwaarschijnlijk niet zou zijn 
overkomen. Kortom: de knappende gaskabel leverde ons de 
eerste nul op. Daarna kwam de winst van Danny Hageman. 
Na de opening stond hij met wit prettig. Er was voor zwart 
niet heel veel aan de hand, maar die moest steeds meer zoe-
ken naar goede zetten, terwijl Danny rustig zijn stelling kon 
verbeteren. Het wachten was dus op een fout en die kwam. 
Nadat eerst de dames ongunstig voor zwart geruild werden 
maakte zwart een fout. Dit kostte een kwaliteit. Er ontstond 
een eindspel van T+T tegen T+L met ruimte voor Danny om 
zijn torens op de 7e rij te plaatsen. Het was toen al verloren 
voor zwart met matdreigingen, maar zwart bespoedigde dit 
door zijn loper weg te geven. Daarna kwam de winst van 
Clemens Wijman met wit. Zijn tegenstander speelde nogal 
onbesuisd en Clemens begon serieus te vermoeden dat zwart 
zich in zijn eigen zwaard zou storten. En dat gebeurde ook. 
Na 20 zetten had Clemens een volle toren gewonnen en zag 
zwart het nutteloze van verdere strijd in. Daarna verloor 
Peter van Deursen. Hij speelde met zwart een interessante 
partij. Peter’s probleem was dat hij het witte openingsvoor-
deel niet kon neutraliseren. Zijn tegenstander speelde een 
goede partij en het toreneindspel stond voor Peter minder 
goed. Uiteindelijk resulteerde dit in te weinig ruimte voor de 
koning die mat ging. Toen stond het 2-2 en waren Tom Ka-
toen en Liedewij van Eijk nog aan het spelen. Tom trof met 
wit een tegenstander met een rating van ±1600. De partij 
ging regelmatig op. Er resulteerde een eindspel waarin zwart 
weliswaar een pion meer had, maar waarin de wederzijdse 
lichte stukken (L+L voor Tom, L+P voor zwart) cruciale 
velden/lijnen moesten blijven dekken op straffe van verlies. 
Remise was de terechte uitslag. Liedewij was als laatste van 
ons bezig. Zij vocht met zwart als een leeuwin. De laatste 
30-40 zetten heeft ze helemaal op incrément gespeeld. Het 
was fascinerend om te zien, maar voor Liedewij moet het 
heel zwaar zijn geweest. Ze kwam goed uit de opening. Ook 
het middenspel ging goed. Ze koos voor afwikkeling naar 
een eindspel, maar daar maakte ze een verkeerde inschatting 
waardoor zonder compensatie haar h-pion verloren ging. Er 
volgde een felle eindstrijd, waarin beide spelers fouten 
maakten. Liedewij maakte de laatste fout, en daarmee was de 
2½-3½ nederlaag een feit.   Peter van Deursen 
Gedetailleerde uitslag Rokade-3 - ASV-11: Jan Hahné 
(1604) - Tom Katoen (1501) ½-½; Geert Koster (1595) - 
Liedewij van Eijk (1419) 1-0; M. Demkes (1580) - Danny 
Hageman (1277) 0-1; André Eisink (1456) - Edward Kus-
ter (1289) 1-0; Gerard Wolters (1471)-Clemens Wijman (--) 

0-1; Leo van Noord (1554) - Peter van Deursen (1259) 1-0. 
Eindstand 3½-2½. 
 
ASV-15 boekt historische eerste winst: ASV-15 is dit jaar 
een nieuw team. De eerste winst in meteen de eerste wed-
strijd gaat dan ook de geschiedenisboeken in. Met 2½-1½ 
werd UVS-8 verslagen. Arjan Hoenselaar maakter zijn de-
buut in de teamwedstrijden. Hij stond lang gelijk en vanuit 
de opening met alles ontwikkeld wist hij een pion te winnen. 
Enkele zetten later kon hij met een combinatie een stuk win-
nen. Daarna ging hij het eindspel in en overzag zijn tegen-
stander een dubbele aanval, zodat Arjan een volle toren kon 
toevoegen aan de stukken naast het bord. Snel daarna gaf 
zijn tegenstander op. Het zou achteraf ook de beslissende 
winst zijn! Jelle Noordhuis kwam goed uit de opening en 
tijdens flink wat afruilen had hij 2 pionnen gewonnen. Hij 
speelde het goed door en hij leek te gaan winnen. Maar na 
een onoplettendheid kon zijn tegenstander op f2 inslaan met 
de dame en moest Jelle alle zeilen bijzetten om zich te ver-
dedigen. Uiteindelijk kon hij door eeuwig schaak remise 
forceren. Remco Menger stond ook lang gelijk. Zij gingen 
het eindspel in met 2 torens, een stuk en 5 pionnen. Remco 
wist een kwaliteit te veroveren maar dit bleek niet genoeg 
voor de winst dus werd ook hier de vrede getekend. André 
de Groot dacht steeds wat beter te staan. De stelling was 
echter erg gesloten. Manoeuvrerend met zijn paarden wilde 
hij zijn vrijpion sterker maken. Helaas had hij te weinig 
ruimte, ofwel zijn tegenstander deed het erg goed. In ieder 
geval zagen beiden op een gegeven moment geen goed plan 
meer om verder te gaan, dus besloten ook zij tot remise.  
Gedetailleerde uitslag UVS-8 – ASV-15: Guus Leufkens 
(1188) – André de Groot (1368) ½-½; Jaap Stork (1210) – 
Remco Menger (1376) ½-½; Joris Leijten (1219) – Jelle 
Noordhuis (1273) ½-½; Robert Kerkhoven (794) – Arjan 
Hoenselaar (--) 0-1. Eindstand 1½-2½. 
 
Daglichtschaak van start: Negen schakers gaven bij de ope-
ning van het Daglichtschaak op 6 oktober jl. acte de presen-
ce. Dat was precies zoveel als in het vorige seizoen. Mein-
dert Rudolphi en Henk Schunck hebben aangegeven dat zij 
voortaan elke maand komen. Enkele vaste bezoekers waren 
deze keer verhinderd. Siert Huizinga en Albert Marks nes-
telden zich onmiddellijk aan kop. In de 1e ronde mochten zij 
tegen elkaar en broederlijk deelden zij het punt. De ontmoe-
ting tussen Huizinga-Vermeer was een ware thriller, waarin 
Jan in de slotfase misgreep. Robbert Lubbers had met 2 
punten ook een vliegende start. Henk Schunck behaalde 2 
remises en 1 keer winst en was dus deze middag onverslaan-
baar. Eén van die remises was tegen Jan Schoemaker. In de 
1e ronde speelde Horst Eder tegen Jan Vermeer, dat werd 
een taaie partij die in remise uitmondde. Meindert Rudolphi 
behaalde zijn winstpartij tegen Gerrit Jansen. De sympathie-
ke Jansen ging zonder punten naar huis. Evenals vorig sei-
zoen was de koffie weer lekker en heerste er een gezellige 
sfeer. De volgende ronde is op dinsdag 3 november. 
 
NK-Bedrijvenschaak: Dit jaar werd het NK-Bedrijvenschaak 
gehouden in Den Haag op zaterdag 3 oktober jl. Het was ook 
dit jaar weer in de vorm van een 7-rondig rapidtoernooi voor 
teams van 4 (oud-)werknemers van bedrijven en organisaties 
met een vestiging in Nederland. Het toernooi werd georgani-
seerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap en de Haagse Hogeschool was daarbij dit jaar de 
speellocatie. Dit Ministerie werkt aan een slim, vaardig en 
creatief Nederland en in dat beeld passen schakers natuurlijk 
heel goed, aldus de toernooisite. Bij de opening werd dan 
ook de link tussen schaken en onderwijs benadrukt. Er deden 
inclusief alle reserves 304 schakers verdeeld over 70 teams 
mee. Het was opnieuw een gezellig maar ook sterk bezet 
toernooi waar ook weer enkele ASV-ers voor hun werkgever 
aan de start verschenen. Zo eindigde Bob Beeke met de 
Nationale Politie op de 8e plaats. Voor Bob was er ook een 
individuele prijs. Met zijn score van 6½ uit 7 werd hij 4e op 
de topscorerslijst. Bij het Ministerie van Veiligheid en Justi-
tie kwam Sjoerd van Roosmalen tot een score van 5 uit 7. 
Met zijn team eindigde hij op de 6e plaats. Weliswaar met 10 
matchpunten evenveel als het team van Bob behaalde maar 
wel met 2½ bordpunt meer t.w. 20½ tegenover 18. 
 
Uitslagen interne competitie 6e ronde (15 oktober 2015): 
Holtackers-Hoogland 1-0; P. Verhoef-Reulink ½-½; Jurrius - 
Naber 0-1; P. Schoenmakers - Gerlich 0-1; Huizinga - R. 
Wille ½-½; R. Verhoef - Dijkstra 1-0; Wong - Peters ½-½; 
Kusters - Arends ½-½; Koeweiden - Kooij 1-0; Veerman - 
de Kok 1-0; Zuidema - Rijmer 1-0; van Lotringen - Meijer 
0-1; Hartogh Heijs - Hoenselaar 1-0; Stibbe - Liscaljet 0-1; 
Kees van Keulen - de Groot 1-0; Visser - Stroebel 0-1. 
 

Uitslagen ASV-bekercompetitie: Mercan - Vermeer 0-1; van 
Buren - Passchier 0-1. 


