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Oploswedstrijd: Hoe lang hebben de grote jongens nodig om 

een combinatie te zien? Vaak 
is dat weinig. Ik durf dit te 
zeggen op basis van de aantal-
len combinaties uit simultaan-
voorstellingen. Vorige week 
hadden wij er ook een op te 
lossen. Capablanca wint hier 
(uiteraard) met wit. Zijn tegen-
stander is de historie ingegaan 
als N.N. Oplossing: 1. Ph6+, 
Kh8 2. Dxe5, Dxe5 3. Pxf7+ 
enz.  
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 3 

februari, 14 uur, is het weer tijd voor het Schaken Overdag! 
 
In memoriam: Afgelopen zaterdag werd ASV in kennis ge-
steld van het overlijden van ons lid Henk Karssen. Hij werd 
slechts 30 jaar. Henk behoorde tot de beste spelers van SV 
Zevenaar. Bij het begin van het seizoen 2011-2012 koos hij 
ervoor om ook bij ASV aan de interne mee te doen mede 
vanwege de sterke tegenstand. Henk speelde ook teamcom-
petitie in Duitsland bij de Emmericher Schachclub. In de 
voorbije zomerperiode liet zijn geestelijke gezondheid hem 
in de steek. Even leek het begin september weer beter te 
gaan. Het was slechts van korte duur. Na drie weken stopte 
hij opeens helemaal met schaken. Daar waar gehoopt werd 
dat dit slechts van tijdelijke aard zou zijn, liep het anders. We 
hopen dat Henk nu zijn rust gevonden heeft. 
 
Jaarvergadering: Volgende week donderdag 5 februari wordt 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Deze 
vergadering begint om 19.30 uur. Zo kunnen we na afloop 
hiervan de 3e rapidavond spelen. De vergaderstukken zijn u 
intussen per mail toegezonden, dan wel uitgereikt. Mocht u 
het niet hebben ontvangen laat het me dan even weten. We 
verwachten tussen 20.15-20.30 met het rapid te starten. 
 
Externe competitie: Daar waar onze teams in de 1e speelweek 
goede resultaten liet zien incasseerden 2 van onze teams in 
de 2e speelweek een nederlaag. Zo verloor ASV-12 met 4½-
1½ van Dodewaard. Ons team streed als leeuwen maar ging 
toch ten onder. ASV-7 leed de eerste nederlaag van dit sei-
zoen. Na 3 gewonnen wedstrijden was De Elster Toren-2 met 
5½-2½ te sterk. Gelukkig zette ASV-9 daar wel een positief 
resultaat tegenover. En hoe….! De Millingse SV was met 
maar liefst 5½-½ volledig kansloos. ASV-13 was deze ronde 
vrij. Al met al eindigde ook deze 4e competitieronde voor 
onze OSBO-teams positief: 5x winst, 1x gelijk en 2x verlies. 
Vanavond hopen we ook op bekersucces. ASV-5 speelt na-
melijk thuis tegen Doetinchem-2 voor de 2e ronde van de 
OSBO-cup. 
 
ASV-7 hard op de feiten gedrukt: Voor de 4e ronde ontving 
ASV-7 het team van Elster Toren 2. Het begin ging voortva-
rend. Tijs van Dijk pakte vlot het eerste punt. Hij vreesde een 
stormloop van witte pionnen, maar wist dit te keren en een 
pion buit te maken. In de stelling die daarop volgde moest 
flink gerekend worden. Tijs deed dit het beste. Hij won een 
stuk en daarmee direct de partij. Hans Rigter speelde naar 
eigen zeggen een slechte opening en een paardoffer op de 16e 
zet deed hem de das om. De enorme aanval van wit was 
vervolgens niet te houden. Aanvankelijk kwam Rob van 
Belle iets beter te staan. In de afruil die volgde verdween dit 
voordeel. Rob probeerde nog het lopereindspel uit te melken, 
maar tevergeefs: remise. Invaller Oscar Mercan ging zoals 
altijd vol voor de winst. Om initiatief te houden offerde hij 
een paard voor een pion en een matdreiging. Zijn tegenstan-
der verloor nog een pion en kwam zwaar onder druk. Een 
remiseaanbod werd door Oscar na overleg met Tom Bentvel-
zen afgewezen. Oscar wikkelde af naar een beter eindspel 
maar kwam wel in tijdnood. Hij overzag een trucje met een 
aftrekschaak. Wit won de pionnen terug, kreeg een vrijpion 

en pakte het punt. Oscar sprak na afloop over hoogmoed. Jan 
Vermeer kreeg met zwart een orang-oetang (1. b4) voorge-
schoteld. Hij sloeg deze pion niet en trok zijn eigen plan door 
rustig te ontwikkelen. Langzaamaan kreeg Jan een betere 
stelling die hij steeds verder uitbouwde. Zijn tegenstander 
kwam in tijdnood en dat kostte hem twee pionnen. Jan kreeg 
een sterke aanval en vlak voordat wit mat ging, gaf hij op. 
Met een Pircverdediging op het bord speelde Edwin Peters te 
tam verder. Door een kleine combinatie verloor hij de h-pion 
en kwam Edwin met zijn rug tegen de muur te staan. In tijd-
nood kon hij het verlies niet meer afwenden. Al na een paar 
zetten gaf Tom Bentvelzen met wit het initiatief volledig uit 
handen. Zwart ontwikkelde goed, bezorgde Tom een dubbel-
pion en werkte gestaag naar een gewonnen stelling toe. Tom 
sputterde nog wat maar verloor kansloos. Aan bord 8 leek 
Theo Koeweiden geruime tijd het betere van het spel te heb-
ben. Ook Theo kwam echter een kwaliteit achter en verloor 
na een lange strijd zijn partij. Einduitslag: 2½-5½ en na 3 
overwinningen op rij een behoorlijke domper.Tom Bentvelzen 
Gedetailleerde uitslag ASV-7- Elster Toren-2: Hans Rigter 
(1734) - Eric Hartman (1847) 0-1; Rob van Belle (1766) - 
Wiely Martens (1788) ½-½; Tijs van Dijk (1765) - Eric de 
Visser (1797) 1-0; Tom Bentvelzen (1690) - Rob Nieuwboer 
(1687) 0-1; Jan Vermeer (1719) - Rob Knuiman (1726) 1-0; 
Edwin Peters (1687) - Jan Delhaye (1645) 0-1; Oscar Mer-
can (1614) - Peter Bongers (1633) 0-1; Theo Koeweiden 
(1620) - Henri Schrader (1471) 0-1. Eindstand 2½-5½. 
 
ASV-9 revancheert zich: Nog steeds speelt de eerste wed-
strijd van ASV-9 een rol. Toen werden we in Wijchen met 
5½-½ van de borden gezet. Afschuwelijk. Deze afgang 
speelde nog steeds door verschillende hoofden. Maar dat 
hoeft nu niet meer nadat we het bezoekende Millingen met 
dezelfde cijfers naar huis konden sturen. Maar ook ditmaal 
was het geen walk-over. Ikzelf had een makkie. Mijn tegen-
stander consumeerde al tamelijk vroeg een zwaar vergiftigde 
pion. Dat kostte hem een stuk. Lion de Kok kwam snel ach-
ter mij aan. En hoe. Steeds was hij actief en had duidelijk het 
betere centrum toen hij plotseling een prachtcombinatie los-
liet. Die zal nog in ASV-Nieuws te bekijken zijn. Wij waren 
donderdag voor het eerst compleet in de nieuwe opstelling 
met Walter Wong aan het eerste bord. Millingen heeft daar 
een sterke speler uit Duitsland zitten. Maar Walter kon daar 
prima tegenop. Hij was zelfs degene met de beste kansen. 
Ook toen hij remise accepteerde stond hij nog een pion voor. 
Maar dit leek niet doorslaggevend. Zekria Amani sprak al 
dagenlang over zijn partij. Dit was al de 4e ronde en hij had 
nog steeds geen overwinning. Hij wilde nu beslist winnen. 
Toen hij remise aangeboden kreeg haastte hij zich om dat af 
te wijzen zelfs al leek de stelling op dat moment niet veel 
meer te bieden te hebben. Maar vanaf dat moment speelde hij 
nauwgezet en agressief. Zijn tegenstander sprak daar later 
met respect over. Met een kleine combinatie haalde hij het 
volle pond binnen. Bij ASV haalde iedereen opgelucht adem. 
Onze eerste teamoverwinning was binnen. Twee man speel-
den nog. Bij Bob Kooij was veel aan de hand op het bord. Zo 
veel, dat het eigenlijk niet duidelijk was of hij beter stond of 
slechter. Net toen het er op leek, dat hij flink moest oppassen 
liet hij een prachtig paardoffer los. In het resterende eindspel 
had de tegenstander geen schijn van kans meer. Werner Pas-
schier stond al een tijd een fractie beter. De tegenstander 
bleef zich echter met verve verdedigen. Maar toen tijdnood 
een rol ging spelen ging het plots erg snel. Werner won twee 
pionnen en toen dreigde dat de materiële voorsprong nog 
groter zou worden gaf de Millingenaar het op. 5½-½. Het 
hele team was blij met deze uitslag.  Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-9 – Millingse SV: Walter Wong 
(--) – Frank Unkrig (--) ½-½; Werner Passchier (1716) – 
Bernd Schumacher (1579) 1-0; Bob Kooij (1647)- Ton 
Huybrechts 1-0; Zekria Amani (1609) – Gerben Bekker 
(1313) 1-0; Lion de Kok (1529) – Ben IJsvelt (1324) 1-0; 
Hendrik van Buren (1512) – René Severijnen (1267) 1-0. 
Eindstand 5½-½. 



Jeugd ASV-11 blijft ongeslagen: Voor de 3e keer dit seizoen 
eindigde de wedstrijd van ASV11-j in een 3-3 gelijkspel. 
Onze jeugd bleef dus onder leiding van captain Peter van 
Bruxvoort opnieuw ongeslagen. Dit keer was in Nijmegen 
UVS-9 de tegenstander. Deze wedstrijd stond in het teken 
van de dames. Niet alleen op het schaakbord speelden de 
dames een belangrijke rol maar ook aan het bord want beide 
teams stelden twee dames op. Eén van de dames aan onze 
zijde, Seyma Zararsiz, had het punt al na 8 zetten binnen. 
Een open diagonaal voor loper en dame en het was mat. 
Onze andere dame, Em Reijmer, kwam behoorlijk onder 
druk te staan. In die fase van de partij gaf ze pardoes haar 
dame weg. Bryan Hieltjes kwam niet goed uit de opening en 
waardoor het er niet zo best uitzag. Toch wist hij een aanval 
te krijgen maar daarin ging hij iets te voortvarend te werk. 
Wisse Witmans bracht ASV weer op gelijke hoogte. Zijn 
tegenstander stond wat actiever en leek de betere kansen te 
hebben tot deze overzag dat zijn dame instond. Hij gaf 
meteen op. Teun Gal liep de hele partij achter de feiten aan. 
Het was wel heel gezellig rond zijn bord. Hij zat dan ook 
tussen 3 dames in. Of het daaraan lag vertelt het verhaal 
verder niet. Even leek de stelling nog in evenwicht te komen 
maar opeens was er dan toch de nederlaag. Evenals in de 
vorige ronde was Tom Verberk weer als laatste bezig. Een 
echte publieksspeler dus. Met de verdiende gelijkmaker aan 
bord 1 liet hij de eindstand 3-3 aantekenen. Hij had in het 
eindspel 2 pionnen meer en dit voordeel gaf hij niet meer uit 
handen!! Daarmee werden de matchpunten eerlijk gedeeld. 
Gedetailleerde uitslag UVS-9 - ASV-11j: Jos Buijs (--) - 
Tom Verberk (1427) 0-1; Joris Leijten (1243) - Wisse Wit-
mans (1169) 0-1; Jaap Stork (1207) - Bryan Hieltjes (1120) 
1-0; Robert Kerkhoven (828) - Seyma Zararsiz (854) 0-1; 
Valerie Janssen (928) - Em Reijmer (1180) 1-0; Ruth Plag-
genborg (690) - Teun Gal (525) 1-0. Eindstand 3-3. 
 
ASV-12 heldhaftig ten onder: We wisten dat het een moeilij-
ke avond kon worden. Hans Derendorp had de tegenstander 
bestudeerd en wist te vertellen dat het een goed team was. 
Dat was niet te veel gezegd. Hans Meijer -ingevallen voor 
Danny Hageman- was als eerste klaar. Door een paardvork 
raakte hij een toren kwijt. Na nog een aantal zetten gingen er 
een paar pionnen af en toen hield Hans het voor gezien. Niet 
lang daarna moest Peter van Deursen opgeven. Hij kwam 
goed uit de opening, maar zette niet actief genoeg door. Het 
initiatief kwam bij zijn tegenstander. Na een te snelle dame-
zet verloor Peter een gepende loper zonder enige compensa-
tie en daarmee viel het doek. Tamara Liscaljet was inmiddels 
ook klaar. Zij had een Italiaanse opening waarbij zij lang en 
haar tegenstandster kort rokeerde. Na verdubbeling van de 
vijandige torens op de h-lijn kwam Tamara’s stelling onder 
druk. Na verwoede pogingen tot weerstand stortte de stelling 
in en stonden we met 0-3 achter. Vervolgens won Thijs 
Stomphorst. Hij was matig uit het middenspel gekomen met 
een materiaalverhouding waarin hij een P+T had tegenover 
zijn tegenstander een T, maar wel met twee pionnen meer 
waarvan drie verbonden vrijpionnen waren. De tegenstander 
ging weifelend met de stelling om en pakte op zeker moment 
een vergiftigde pion waarna hij via een paardvork zijn toren 
verloor. Hierna maakte Thijs het snel uit en stond het 1-3. 
Hans Derendorp stond inmiddels minder in een toreneindspel 
met 2+2 pionnen voor hem en 3+2 pionnen voor de tegen-
stander. Een goed getimed remiseaanbod werd door de te-
genstander geweigerd. Deze speelde het hierna gedegen uit 
en toen was de stand 1-4. Het was inmiddels half elf en Jel-
le’s partij bevond zich nog volop in het middenspel. Jelle had 
de betere kansen, maar ingewikkeld was het wel. Na nog een 
half uur trekken en duwen zag Jelle niet hoe hij erdoor moest 
komen en werd tot remise besloten. Daarmee kwam de eind-
stand op 4½-1½.    Peter van Deursen 
Gedetailleerde uitslag Dodewaard - ASV-12: Marinus Bit-
ter (1647) - Hans Derendorp (1376) 1-0; Jan Willem Rui-
tenberg (1419) - Hans Meijer (1408) 1-0; Wim Janssen van 
Doorn (1661) - Peter van Deursen (1194) 1-0; Arie van 
Ommeren (1382) - Thijs Stomphorst (1310) 0-1; Bart Crum 
(1517) - Jelle Noordhuis (1255) ½-½; Liane Jansen (--) - 
Tamara Liscaljet (--) 1-0. Eindstand 4½-1½. 
 
Wijk aan Zee: Het Tata Steel Chess Tournament ligt alweer 
achter ons. Het was weer een fantastisch evenement. Het is 
verheugend om te zien hoeveel aandacht dit toernooi voor de 
schaaksport heeft opgeleverd. Zo reed ter promotie van het 
toernooi op de woensdag voor het toernooi een speciale NS-
schaaktrein tussen Den Haag CS en Venlo, met aan boord 
onder meer Anish Giri, de Nederlands kampioene Anne 
Haast en Hans Böhm. Reizigers die de uitdaging aangingen 
om tegen een van deze spelers te schaken of onderling een 
partij speelden kregen van de NS een schaakset cadeau. Het 
doel van de speciale schaaktrein was om meer mensen in 
contact te brengen met de schaaksport. Een prachtig initia-

tief. Persoonlijk verwacht ik ook veel van de benoeming van 
Nick Schilder van het bekende zangduo Nick en Simon tot 
ambassadeur van het schaken. Dat werd bij het begin van het 
toernooi in Wijk aan Zee bekendgemaakt. Zo was hij intus-
sen te zien in het programma De Wereld draait door” en 
afgelopen zaterdag in “ZappSport”. Zo krijgt het schaken 
nog eens aandacht op TV. Als ambassadeur gaat Nick, zelf 
natuurlijk ook een enthousiast schaker, zich richten op het 
verder populariseren van het schaken. Daarbij ligt de nadruk 
op de jeugd. Omdat hij, mede door zijn landelijke bekend-
heid grote groepen kan aanspreken is hij een ideaal uithang-
bord voor onze sport. Een hele goede zet dus!! 
Het Tata Steel toernooi kent intussen een jarenlange traditie 
en is uitgegroeid tot een toernooi van wereldformaat. Dit jaar 
vond de 77e editie plaats. Een toernooi ook waar de echte 
liefhebbers in dezelfde zaal zich even één mogen voelen met 
de grootmeesters. Dat creëert jaarlijks een hele unieke sfeer. 
Er viel ook veel te genieten. Wereldkampioen Carlsen won 
en Anish Giri liet zijn gestage progressie zien en werd knap 
gedeeld tweede in dit sterke veld. Maar het gaat in deze EP 
natuurlijk om de ASV-ers. In de vele amateurgroepen waren 
immers veel clubgenoten van de partij. Het begon met de 
weekendvierkampen. In groep 2B zat Anne Paul Taal met 
drie 2100+ spelers in een vierkamp. Tegen deze sterke tegen-
standers deed hij het met twee goede remises uitstekend. 
Groepswinst was er in vierkamp 3R voor Jochem Woesten-
burg. Met 2½ uit 3 en een TPR van 2256 een heel mooi re-
sultaat. Een gedeelde groepszege met 2 uit 3 was er voor 
René van Alfen in vierkamp 5F. Marco Braam miste duide-
lijk de grote vorm. In groep 5H was een ½ punt het schamele 
eindresultaat. Ook bij Theo Koeweiden wilde het in groep 
6B niet lukken. Hij bleef eveneens op een half punt steken. 
In groep 6S pakte Dick Vliek met 2 uit 3 de tweede plaats. 
Daarna volgden de dagvierkampen. Barth Plomp won groep 
2D en liet daarbij de hoger gerate spelers in zijn groep achter 
zich. Ook Siert Huizinga won zijn vierkamp. In groep 5I had 
hij de hoogste rating en liet dat met 2½ uit 3 ook zien! Bob 
Kooij deelde de 3e/4e plaats in groep 6K met 1 uit 3 via 2 
remises. Nico Schoenmakers speelde in de tienkampen mee. 
In groep 4J behaalde hij een zeker niet onverdienstelijke 
score van 4½ uit 9. Met zijn TPR van 1812 kwam zijn score 
boven zijn Elo uit. Naast de 2 keer winst en de 2 verliespar-
tijen completeerden 5 remises zijn score. Zo bleef hij gedu-
rende het toernooi steeds rond de 50% hangen. Succes was er 
dit jaar opnieuw voor Peter Boel. Hij werd voor het derde 
achtereenvolgende jaar winnaar van het Tata Steel Journalis-
tenkampioenschap met een score van 6 uit 7. Het was voor 
Peter al de 9e maal dat hij dit toernooi op zijn naam schreef!! 
In het slotweekend nam Wouter van Rijn op zaterdag deel 
aan de 6e eindspelstudie oplosdag van ARVES (=Alexander 
Rueb Vereniging voor SchaakEindspelStudie). Daar waar hij 
vorig jaar als vijfde eindigde deed hij dit jaar echt een greep 
naar de macht. Hij haalde als enige van de 17 deelnemers 
meer dan 50 procent van de punten, namelijk 26 uit 45. 
Tweede werd IM Twan Burg, die het toernooi eerder al twee 
keer op zijn naam schreef, met 22 punten. Op de lijst met 
winaars staan louter titelhouders zoals GM John Nunn, ook 
hij won twee maal, alsmede IM David Klein en IM Joost 
Michielsen, die het toernooi elk 1 keer wonnen. Wouter vond 
het een lastig toernooi en dat bleek volgens hem ook wel uit 
het aantal punten. Eén van de opgaven was gebaseerd op een 
partij uit de hoofdgroep (van Wely-Carlsen uit ronde 4 (stu-
die met verwisselde kleuren)! Wouter wist dat hij het op 
zondag moeilijker zou krijgen met de helpmats en zelfmats 
etc. van het ISC-toernooi dat gelijktijdig op meerdere plaat-
sen in de wereld werd gespeeld. En zo geschiedde: daar waar 
hij de toppers (o.a. voormalig wereldkampioenen Jorma 
Paavilainen en Michel Caillaud) bij de studies op zaterdag 
nog ruim voorbleef werd hij bij de ISC op grote achterstand 
gezet. In de 1e ronde van 2 uur scoorde hij nog prima 17 van 
de 30 punten. In de 2e ronde zat hij er doorheen. Wouter 
daarover: “Ik was behoorlijk schaakblind, ondanks dat ik 
vaak op het goede spoor zat”. Met een score van 10 punten in 
deze ronde bracht hij zijn totaal op 27 punten, goed voor een 
8e plaats van de 12 deelnemers. Winnaar werd Dolf 
Wissmann met 52 punten (max. 60) die een uitstekende 2e 
ronde kende met een maximale score! 
 
Uitslagen interne competitie 16e ronde (22 januari 2015): 
Boel - Beeke ½-½; Reulink - F. Schleipfenbauer ½-½; Hol-
tackers - Plomp ½-½; Taal - R. Wille ½-½; de Mol - de Lan-
ge ½-½; Huizinga - Naasz 0-1; Kusters - Marks 1-0; Veer-
man - Eder ½-½; Koen van Keulen - Kooman 1-0; Mollahos-
seini - van der Krogt 0-1; Kees van Keulen – Sulejmani 1-0; 
Witmans - Schunck ½-½; Stomphorst - Derendorp 0-1; van 
Deursen - Kuster 1-0; Hartogh Heijs - Wijman 1-0; Zuidema 
- Stibbe 1-0; Kelderman - van Lotringen ½-½; Naber - Meij-
er 1-0; Burger - Visser 0-1. 


