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Oploswedstrijd: Opnieuw een stand uit het Qatar Open van 

eind 2014. Tegenover elkaar 
zitten Wovk en Lenderman. 
Zwart staat moeilijk, maar hij 
heeft net g5-g4 gespeeld en dit 
gaf hem weer moed. Tever-
geefs, want wit maakte snel 
een einde aan zijn hoop. Hoe 
deed hij dat? Oplossing: 1. 
Pxe5, Lxf5 (na 1…gxh3 ver-
liest zwart nog sneller met 2. 
Pxd7+) 2. Dh4 en zwart kon 
opgeven. 
 
Boekpresentatie: Het boek 
“De Koningin” is de vijfde in 
deze serie. Afgelopen vrijdag-
avond was Hans Böhm weer 
naar Arnhem gekomen om ook 
dit boek te presenteren. Aan de 
hand van vele partijfragmenten 
vertelde hij meer over het 
krachtigste stuk van het 
schaakspel. De ongeveer 30 
aanwezigen luisterden geboeid 
naar zijn verhaal en uitleg met 
soms best wel pittige stellin-
gen waarbij de dame een be-
slissende rol speelde. Zo werd 
ook deze boekpresentatie een 
succes. In deze serie verschijnt 
binnenkort nog het laatste deel 
over “De Koning”. 
 
Rapidcompetitie: Na de 2e 
speelavond in de rapidcompe-
titie hebben 3 man licht af-
stand genomen van de rest van 
het veld. Bob Beeke, Léon van 
Tol en Otto Wilgenhof namen 
na 8 ronden een punt voor-
sprong op een viertal spelers. 
Gaan zij verder de dienst uit-
maken of wordt hun daden-
drang nog verstoord door de 
achtervolgers? Voorlopig laten 
we het rapid even rusten. Pas 
op 4 februari 2016 zijn de 
volgende 4 ronden. 
 
Externe competitie: Reeds 6 
van onze teams kwamen in de 
eerste speelweek voor de 2e 
ronde van de OSBO-
competitie al in actie. Daarbij 
won ASV-5 met het bekende 
“rondje 4½” van VSG-1. Ook 
ASV-15 won. Zij versloegen 
Velp-3 met 3½-½. Winst en 
verlies gaat vaak hand in hand. 
Zo verloor ASV-6 uit bij het 
sterke UVS-3 met ruime cij-
fers: 5½-2½, ASV-10 was met 
3½-2½ net de mindere van 
Wageningen-6 en de jeugd van 

ASV-12 verloor met 3-0 van SMB-7. Bij ASV-8 tegen Mil-
lingen bleef de strijd in evenwicht: 3-3. 
 
ASV-5 wint nipt van VSG-1: Beide teams hadden de eerste 
ronde verloren en waren gebrand op matchpunten. Het be-
loofde een spannende wedstrijd te worden, ook al vanwege 
het geringe ratingverschil bij de opgave aan de OSBO. De 
start van de wedstrijd was echter duidelijk in ons voordeel. 

VSG verscheen met twee invallers( wij met één, Anne Paul 
voor Erik Wille) en hun eerste bord bleef onbezet. De tegen-
stander van Wouter Abrahamse kwam niet opdagen (1-0). De 
volgende score was opnieuw een meevaller. Siert beging een 
rekenfout en de afwikkeling die volgde leidde naar een slecht 
staand tot verloren eindspel. Zijn tegenstander zag het anders 
en bood plotseling remise aan, wat natuurlijk aangenomen 
moest worden(1½-½). Een overwinning was echter nog lang 
niet zeker want op enkele borden zoals bij Paul van der Lee 
en Quirine Naber stonden we slecht. In het laatste uur werd 
het nog bijzonder spannend. Eerst volgde een halfje van Paul 
Schoenmakers. Hij kwam vanuit de opening iets minder te 
staan maar toen de stelling open kwam en stukken werden 
geruild, verdedigde zijn tegenstander goed en restte niet meer 
dan een puntendeling (2-1). Daarna moesten Quirine Naber 
en Paul van der Lee helaas capituleren. Paul verwisselde 
vermoedelijk in de opening 2 zetten en kwam zeer slecht te 
staan .Zijn tegenstander was blijkbaar op bekend terrein en 
speelde zeer snel en goed. Uiteindelijk was er geen houden 
meer aan (2-2). Quirine kwam met zwart redelijk uit de ope-
ning maar haar tegenstander speelde het middenspel sterk. 
Een centrumpion rukte op. Een loper op c8 en een toren op 
a8 stonden er wat verloren bij. De druk werd te groot en ze 
kon het niet meer houden (2-3). Het laatste half uur was 
intussen aangebroken. Coen Mekers had in het middenspel 
een pion gewonnen. Zijn tegenstander dacht met ongelijke 
lopers en alle zware stukken nog op het bord remisekansen te 
hebben. Coen drong zwart met een paar manoeuvres echter 
terug, waarna een fout de nederlaag bespoedigde (3-3). De 
druk lag nu bij Barth Plomp en Anne Paul Taal. Barth tracht-
te in een ongeveer gelijk opgaande partij een voordelig eind-
spel te bereiken. Daar leek het even op maar zijn tegenstan-
der verdedigde zich goed en Barth moest met een halfje 
genoegen nemen (3½-3½). De spanning was te snijden. Zou 
het Anne Paul lukken te winnen? Vanaf het begin was het 
een erg tactische partij. Hij ging niet in op onoverzichtelijke 
complicaties maar ruilde af naar een stelling met een duide-
lijke plus. Nadat hij de d-lijn stevig in handen had gekregen, 
dacht hij al gewonnen te hebben. Zijn tegenstander vond 
echter voortdurend de enig reddende zet, maar het kostte wel 
een pion. Afgelopen was het echter nog niet. De Ermeloër 
probeerde nog met een meerderheid op de damevleugel te 
winnen maar kwam een tempo te kort, waarna het eindspel 
voor ons gewonnen was (4½-3½). Een belangrijke overwin-
ning want de verschillen in onze groep zijn gering. Het wordt 
nog een spannend seizoen.  Siert Huizinga 
Gedetailleerde uitslag ASV-5-VSG-1: Wouter Abrahamse 
(1940)-NO 1-0 regl.; Paul van der Lee (1847)-Sape Westra 
(1847) 0-1; Barth Plomp (1967)-Rob Boterenbrood (1905) 
½-½; Anne Paul Taal (1901)-Gerard de Hoop (1862) 1-0; 
Quirine Naber (1688)-Bas West (1820) 0-1; Coen Mekers 
(1870)-Cor Petersen (1664) 1-0; Paul Schoenmakers 
(1837)-Henri Bosch (1548) ½-½; Siert Huizinga (1753)-
Marco ter Meer (1626) ½-½. Eindstand 4½-3½. 
 
UVS-3 maatje te groot voor ASV-6: UVS-3, het sterkste 
team uit de eerste klasse A van de OSBO, won met 5½-2½ 
van ASV-6. Ondanks het grote krachtsverschil qua Elo is op 
ieder bord hard gestreden, maar een betere uitslag heeft er 
niet ingezeten. Invaller Jan Vermeer kon dit keer geen potten 
breken. De aanval met twee paarden plus dame op zijn ko-
ning was niet te pareren. Intussen zagen ook de stellingen 
van Marco Braam en Jeroen Kersten er bedenkelijk uit. Mar-
co verloor een stuk en Jeroen twee pionnen, maar beiden 
hadden onvoldoende compensatie. Albert Marks wist echter 
het eerste punt voor ASV binnen te halen. Hij kreeg grip op 
de zwarte koningsstelling en veroverde een volle toren, maar 
zijn tegenstander wist nog wel een gevaarlijke tegenaanval 
op te zetten met dame, toren en loper. Albert hield het hoofd 
koel en won overtuigend. Heel jammer was dat Robert Naasz 
een stuk wegblunderde. Hij had een stelling bereikt met twee 
pionnen voor de kwaliteit. Na dameruil zou hij wellicht goe-
de kansen hebben gekregen, maar toen hij die ruil uit de weg 

Stand ASV-rapidcompetitie  
na 8 ronden seizoen 2015-2016: 
Nr. Naam Pnt  Part 
1 Bob Beeke 6½ 8 
2 Léon van Tol 6½ 8 
3 Otto Wilgenhof 6½ 8 
4 Tom Bus  5½ 8 
5 Jan van de Linde 5½ 8 
6 Désiré Fassaert 5½ 8 
7 Steven Braun 5½ 6 
8 Barth Plomp 5 5 
9 Rob Huberts 5 8 
10 Jeroen Kersten 5 4 
11 Werner Passchier 5 8 
12 John Sloots 4½ 7 
13 Peter Boel 4½ 8 
14 Ruud Wille 4½ 8 
15 Remco Gerlich 4½ 3 
16 Tony Hogerhorst 4½ 6 
17 Jan Vermeer 4½ 8 
18 Rob van Belle 4½ 3 
19 Siert Huizinga 4½ 8 
20 Quirine Naber 4½ 8 
21 Walter Wong 4½ 3 
22 Frans Veerman 4½ 6 
23 Pieter Verhoef 4½ 4 
24 Paul Schoenmakers 4 8 
25 Anne Paul Taal 4 6 
26 René van Alfen 4 3 
27 Paul van der Lee 4 4 
28 Ruud Verhoef 4 3 
29 Tijs van Dijk 4 2 
30 Oscar Mercan 4 8 
31 Ko Kooman 4 8 
32 Erwin Velders 4 4 
33 Theo van Lotringen 4 8 
34 Jacques Boonstra 3½ 8 
35 Piet de Mol 3½ 8 
36 Bob Kooij 3½ 8 
37 Wisse Witmans 3½ 8 
38 Kees van Keulen 3½ 4 
39 Pim Rijmer 3½ 1 
40 Albert Marks 3 4 
41 Hub Kusters 3 8 
42 Jan Groen 3 6 
43 Hans Derendorp 3 3 
44 Jeroen Kok 3 2 
45 Lion de Kok 3 2 
46 Thijs Stomphorst 3 2 
47 Bert Maas 3 4 
48 Leonard Stroebel 3 2 
49 Edwin Peters 2½ 7 
50 Theo Koeweiden 2½ 5 
51 Koen van Keulen 2½ 3 
52 Henk Schunck 2 8 
53 André de Groot 2 4 
54 Horst Eder 1 8 



ging en bovendien een verkeerde loperzet deed kon hij opge-
ven. Piet de Mol hield lang alle stukken en pionnen op het 
bord. De stelling bleef in evenwicht. Uiteindelijk manoeu-
vreerde zijn tegenstander effectiever. Het was hiermee 5-1 
geworden. Jan Groen speelde een prima partij. Hij had de c-
lijn met zijn torens vast in bezit, zijn tegenstander de b-lijn. 
Na ruil van de lichte stukken en een toren ontstond er een 
ingewikkelde stelling met een vrijpion voor zwart. Jan wist 
echter voldoende tegenkansen te scheppen en een mooie 
remise te scoren tegen zijn 2000+ tegenstander. De laatste 
partij leverde ons een 2e winstpunt op, Jacques Boonstra had 
vanaf het middenspel een goed paard tegen een slechte loper. 
Hij hield dat voordeeltje nauwkeurig vast en wist dit uitein-
delijk te verzilveren. Een klasse overwinning! Gestreden en 
eervol verloren van een op papier veel hoger ingeschatte 
tegenstander. Het verschil in Elo per speler ligt rond de 150 
punten in het voordeel van UVS-3.     Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag UVS-3 - ASV-6: Pepijn van Erp 
(1996) - Jeroen Kersten (1849) 1-0; Ivar Heine (1892) - 
Jacques Boonstra (1823) 0-1; Thomas Willemse (1907) - 
Jan Vermeer (1748) 1-0; Wouter Dinjens (1932) - Piet de 
Mol (1798) 1-0; Maarten van Rooij (2047) - Jan Groen 
(1746) ½-½; Marcel Verstappen (1745) - Robert Naasz 
(1714) 1-0; Mathijs Broeren (1783) - Albert Marks (1713) 
0-1; Erik van Oosterhout (1752)-Marco Braam (1698) 1-0. 
Eindstand 5½-2½. 
 
ASV-8 blijft op gelijkspel steken: Gezien het ratingverschil 
was een overwinning op Millingen het verwachtte resultaat. 
Via soepele overwinningen van Walter Wong en Oscar Mer-
can stonden we al snel op een 2-0 voorsprong. Het eerste 
punt kwam van Walter, hij negeerde pionverlies om zijn 
ontwikkeling snel te voltooien. Door het verdwijnen van de 
zwartveldige loper kon hij met La3 de zwarte rokade verhin-
deren. Met de koning in het midden zette hij druk op de 
zwarte stelling wat resulteerde in mat al na 13 zetten. De 
tegenstander van Oscar speelde de opening slordig waardoor 
deze de kleine kwaliteit won. Zijn tegenstander probeerde 
nog iets te forceren maar kreeg geen voet aan de grond bij 
zwart’s steeds sterker wordende stelling. Met een serie 
krachtzetten dwong hij zijn tegenstander binnen 25 zetten tot 
opgave. Er dreigde mat of dameverlies. Een rondje langs de 
borden gaf nog geen duidelijkheid over de afloop. Na een 
mislukte opening van de kant van captain Hub Kusters kwam 
zijn tegenstander beter te staan. Hij probeerde Hub met een 
pionnenstorm in de verdediging te drukken. Dit deed hij niet 
erg handig en langzaam vocht Hub zich terug in de partij. 
Door enkele tempozetten kwam hij duidelijk in het voordeel, 
maar mistte toen de voortzetting c6-c5-c4, waarna het even-
wicht niet meer verbroken werd. Bij zet 38 bood zijn tegen-
stander remise aan wat onze ASV-er accepteerde. Lion de 
Kok zette met wit een mooie koningsaanval op, zoals ook 
vorig seizoen al eens van hem te zien was, door zijn zware 
stukken naar de g- en de h-lijn te brengen. Het was een moei-
lijke stelling omdat zijn tegenstander zeker tegenkansen had. 
Lion gaf aan dat hij achteraf beter eerst de dame had kunnen 
verjagen voordat hij met zijn dame de stelling binnendrong. 
In verschrikkelijke tijdnood greep Lion mis en gaf een toren 
weg. Erger nog: dit leidde tot mat binnen enkele zetten. Kort 
daarvoor had ook Bob Kooij verloren. In een Siciliaan bracht 
zijn tegenstander een kwaliteitsoffer wat hem een gevaarlijke 
aanval opleverde. Bob vond niet de juiste verdediging waar-
door de aanval doorsloeg. 2½-2½ dus. Als laatste speelde 
Theo Koeweiden nog. Zijn opening was niet erg goed gelukt. 
In een evenwichtige partij kwam het tot een toreneindspel 
waar niet meer in zat dan remise. Gezien de verwachtingen 
een misschien teleurstellende 3-3 eindstand.      Hub Kusters 
Gedetailleerde uitslag Millingen-ASV-8: Bernd Schuma-
cher (1587) - Bob Kooij (1621) 1-0; Frank Unkrig (1503) - 
Theo Koeweiden (1604) ½-½; Gerben Bekker (1316) - Wal-
ter Wong (1610) 0-1; Ton Huybregts (1547) - Hub Kusters 
(1563) ½-½; Ben IJsvelt (1282) - Lion de Kok (1512) 1-0; 
René Severijnen (1307) - Oscar Mercan (1487) 0-1. Eind-
stand 3-3. 
 
Verlies voor jeugd ASV-12: Daar waar afgelopen vrijdag in 
de ene zaal Hans Böhm zijn publiek vermaakte met de boek-
presentatie over De Koningin werd in de naastgelegen zaal 
door onze jeugd van ASV-12 gestreden om de winst. Bij 
binnenkomst van tegenstander SMB-7, ook een jeugdteam, 
werd gemeld dat ze niet alleen moeite hadden gehad om de 
speelzaal te vinden maar ook om het team compleet te krij-
gen. Drie spelers moesten het dus doen. Jammer natuurlijk. 
Ook ASV-12j was op dat moment nog niet compleet maar 
dat kon nog goed komen. Onze speler had de avond tevoren 
immers nog aangegeven te zullen komen. Maar de tijd ver-
streek en zo bleef ook ons team incompleet. Bord 2 eindigde 
zo in een bloedeloze 0-0. Aan bord 4 speelde Berke Bulgurcu 
als altijd heel enthousiast. Hij koos de aanval maar kwam na 

een ruil al snel een stuk achter. Zijn tegenstander bracht 
intussen alle stukken naar de koningsvleugel. Berke kwam 
onder druk te staan en verspeelde meer materiaal en was 
verder kansloos. Teun Gal bouwde aan bord 3 een gezonde 
stelling op. Zijn tegenstander stond daarbij iets aanvallender. 
In het verdere partijverloop wisten beiden met een pion te 
promoveren zodat er opeens 4 dames op het bord stonden. 
Teun had de winst voor het grijpen maar miste vervolgens 
mat in één. Eén stel dames werd geruild maar na een fout 
verspeelde Teun zijn andere dame en gaf op. Max Timmers 
kwam gelijk uit de opening en zocht vervolgens de aanval. 
Hierbij kwam hij een paard achter. Toen hij later nog een 
stuk verspeelde ruilde zijn tegenstander alles af om de mate-
riële voorsprong tot uiting te brengen. Max was daarmee 
kansloos en gaf op. Zo eindigde deze wedstrijd in 0-3.
  Met dank aan aantekeningen van Bryan Hieltjes 
Gedetailleerde uitslag ASV-12j - SMB-7: Max Timmers 
(583) - Alexander Greefhorst (1463) 0-1; NO - NO 0-0 
Regl.; Teun Gal (501) - Boaz Moerman (--) 0-1; Berke 
Bulgurcu (509) - Isai Zorlu (--) 0-1. Eindstand 0-3.  
 
Bennekom: Afgelopen zaterdag werd het 10e Kreeft Consul-
tancy rapidtoernooi gehouden, georganiseerd door de BSV 
Bennekom. Er waren 81 deelnemers, onder wie 4 GM's en 1 
IM. In de A-groep deden 36 deelnemers mee waaronder 4 
ASV-ers. Tom Bus deed het van hen het beste en eindigde 
met 4½ uit 7 op de gedeelde 7e plek. Anne Paul Taal (2½), 
Barth Plomp en Désiré Fassaert (beiden 1½) eindigden in de 
onderste regionen maar het was dan ook een sterk spelers-
veld. Désiré begon met een nul, maar wat wil je tegen Hotze 
Tette Hofstra. En als je dan in de tweede ronde in een ge-
wonnen stelling een stuk weggeeft, ja, dan begin je wel met 
een achterstand. In de onderlinge match met Barth wist hij 
deze wel te verschalken. Anne Paul en Barth probeerden het 
in hun onderlinge partij nog bij Huub Blom om na de eerste 
zet remise af te spreken, maar dat zou voor beiden een "nul" 
hebben opgeleverd ("geen partij"). Toen Anne Paul aangaf 
dat hem dat volgende week wel eens 8 deelnemers aan het 
Kiste Trui Toernooi zou kunnen schelen, draaide Huub direct 
bij. Uiteindelijk werd het toch een keurige remise. In deze 
groep werden 4 spelers gedeeld 1e met 5½ punt. In de B-
groep eindigde René van Alfen keurig met 4 uit 7 op een 
gedeelde 7e plaats. In de C-groep waren er 3 clubgenoten. 
Horst Eder had de hoogste rating in deze groep maar was niet 
helemaal in vorm en was uiteindelijk nog blij met 50%. 
Frans Veerman speelde een regelmatig toernooi met 4½ punt. 
Kees begon uitstekend met 4½ uit 5 maar toen was de con-
centratie op en gingen de 2 slotpartijen (waarvan één door 
echt geklungel) verloren. In hun onderlinge partij moest 
Frans het onderspit delven. Uiteindelijk vielen alleen Frans 
en Kees van de ASV'ers in de prijzen op een gedeelde 4e 
plek. Het was een goed georganiseerd en gezellig toernooi 
met "uiteraard" Huub Blom als de wedstrijdleider, die het 
allemaal maar weer wat goed regelde. Kees van Keulen 
 
Daglichtschaak: Als vanouds was het weer reuze gezellig bij 
het Daglichtschaak op de 2e schaakmiddag van dit seizoen 
op 3 november jl. Er waren dit keer 13 schakers. Nieuw was 
Sjors Rengers. Hij schaakte niet onverdienstelijk. Alle scha-
kers hebben een agenda met bijbehorende pen van het Dag-
lichtschaak gekregen. In de A-groep was koploper Siert Hui-
zinga verhinderd. Albert Marks maakte daarvan gebruik en 
nestelde zich op de eerste plaats. Tegen Jan Vermeer moest 
hij in de 6e ronde de koning omleggen, maar Jan had in de 5e 
ronde tegen Henk Schunck hetzelfde moeten doen. Zodoende 
staat Henk op een mooie 2e plaats (ex aequo). Horst Eder 
sloop naderbij, 2½ punt was zijn score. Horst, Henk en Jan 
staan met 3½ punt daarmee op de 2e plaats waarbij aangete-
kend moet worden dat Henk in de B-groep speelt en dus 1e 
staat in deze groep. Rob Cornips behaalde 2½ punt en zal de 
volgende keer wel in de kopgroep verschijnen. Hans Donkers 
en Sjors Rengers behaalden 2 punten. Hans dolf tegen Rob 
Cornips het onderspit in een spannende partij. Robbert Lub-
bers, Jan Schoemaker en Bertus Teunissen van Manen be-
haalde ieder één punt. Gerrit Jansen moest het zonder punten 
doen. Tot ziens bij de volgende schaakmiddag op dinsdag 1 
december. U bent van harte welkom. 
 
Uitslagen interne competitie 9e ronde (12 november 2015): 
Beeke-Holtackers 1-0; Boel-Reulink 0-1; Fassaert-R. Wille ½-½; 
Boonstra-Gerlich 0-1; Peters-van Buren 0-1; van Belle-Arends 1-0; 
Kees van Keulen-Mollahosseini 1-0; Zuidema - Sulejmani 1-0; 
Stomphorst-Hartogh Heijs 1-0; Visser-Rijmer 1-0; Maas-J. Sanders 
1-0; Stibbe-Diekema 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Wilgenhof - van de Linde 1-0; 
Vermeer - Marks 1-0; de Mol - van Lotringen 1-0. 
Bekerwedstrijden gespeeld tijdens rapidavond: R. Verhoef - F. 
Schleipfenbauer 0-1; de Groot - van Dijk 0-1.  
Uitslagen “extra competitie” tijdens rapidavond: de Kok - van 
Buren 1-0; Meijer - Zuidema 0-1; Stomphorst - Rijmer 0-1; J. San-
ders - Hartogh Heijs 1-0; Burger - Stibbe 0-1. 


