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Oploswedstrijd: De laatste twee opgaven waren tamelijk 

lastig. Daarom was er 
vorige week iets simpels. 
Het was een stand uit de 
partij Karlson – Suba 
(Hastings 1983/1984). Er 
zijn altijd al goede 
Karlsons geweest. Wit 
speelt en wint. Oplos-
sing: 1. g5-g6+ en zwart 
tuimelt in een paardvork. 
 
Externe competitie: Een 
positieve balans vorige 
week bij de wedstrijden 
van onze “doordeweek-
se” OSBO-teams dat wel 

maar toch ook wat onverwachte resultaten. Zo verspeelde 
ASV-6 een matchpunt tegen VDS-2. Het werd 4-4. ASV-7 
ging zelfs ten onder. Zij verloren met 4½-3½ bij het Kasteel-
3. ASV-5 daarentegen blijft meedoen in de top door de 4½-
3½ zege op Velp-1. En ook ASV-10 doet nog steeds mee om 
promotie. Zij versloegen Wageningen-7 met 4½-1½. ASV-9 
kruipt langzaam naar boven. Nu werd met 4½-1½ gewonnen 
van Mook-2. Ook ASV-13 won. Zij stuurden Theothorne-2 
met een 4-2 nederlaag naar huis. De jeugd van ASV-11 kon 
het echter niet bolwerken tegen het sterke Dodewaard. Dat 
resulteerde in een 1-5 nederlaag. Vanavond zijn er nog 2 
thuiswedstrijden. ASV-8 ontvangt hierbij Velp-2 en ASV-12 
is gastheer van Tornado-3. Wij wensen beide teams weer 
veel succes!! Morgenavond treft ASV-4 in Groesbeek het 
team van PION-2 nog voor de OSBO-cup. Deze EP staat dus 
weer bol van de teamverslagen te beginnen met ASV-4, het 
laatste zaterdagteam dat u nog tegoed had. 
 
Degelijk gelijkspel ASV-4: Ook tegen D&Z en O&O, het 
combinatieteam uit Hattem en Kampen, bleef ASV-4 met 
een 4-4 gelijkspel keurig overeind. De start in deze wedstrijd 
was hoogst ongelukkig. Barth Plomp liet na 12 zetten zomaar 
zijn dame insluiten en kon dit alleen met stukverlies voor-
komen. Een vroege achterstand dus. Invaller Paul Schoen-
makers was in zijn partij meer gericht op de damevleugel 
terwijl de tegenstander zijn kansen meer zocht op de ko-
ningsvleugel. Na een zet of 20 kon Paul met nog een vol 
bord via een combinatie met zijn beide paarden de vijande-
lijke stelling binnen dringen met kwaliteitswinst zonder dat 
zijn tegenstander enige compensatie had. Sterker nog, de 
stukken van Paul stonden gelijk goed terwijl  de witte stuk-
ken zonder veel samenhang op de onderste 2 rijen stonden. 
Zijn tegenstander zag de bui al hangen en gaf na de 24e zet, 
misschien wat vroeg, op. Bij Xadya van Bruxvoort werd 
vervolgens een degelijke remise genoteerd in een partij waar-
in het evenwicht nergens verbroken werd. Ook Bert Duijker 
speelde remise. Zijn tegenstander kon alles pareren en er was 
geen doorkomen aan. Bij Coen Mekers onstond na een rustig 
begin een scherp middenspel. Zowel wit als zwart speelden 
het nauwkeurig en al snel werden de zware stukken geruild. 
Er bleef een eindspel met ongelijke lopers over dat voor geen 
van beiden winstkansen bood. Remise was de logische uit-
slag. Gerben Hendriks kwam met wit redelijk uit de opening. 
Zwart had echter moeite om zijn stukken goed te positione-
ren. Uiteindelijk leidde dat ook tot groot voordeel. Helaas 
ontging Gerben dit en miste in die fase kwaliteitswinst. 
Daarna counterde zwart goed en wel zodanig dat deze op een 
gegeven moment ook beter stond. Toen Gerben zag dat naast 
hem, Kees Sep beslissend voordeel had behaald, was het tijd 
om remise aan te bieden. Zijn tegenstander was kennelijk 
niet op de hoogte van de situatie in de wedstrijd en accep-
teerde dit. Bij Kees Sep was er in het begin nog niet veel aan 
de hand vond ook “meester Fritz”. Zijn tegenstander kreeg 
op een gegeven moment de overhand en stond misschien ook 
wel gewonnen maar opeens begon deze alles af te ruilen en 

bleef uiteindelijk met een verloren pionneneindspel zitten. 
Ruud Verhoef speelde een moeilijke partij. Na de tijdcontro-
le stond het min of meer gelijk maar hij werd langzaam weg-
gedrukt. Toen zijn tegenstander mat in twee miste leefde 
Ruud weer op. Zou hij de stelling nog remise houden waar-
mee ASV-4 op 4½ zou komen. Misschien bood het eindspel 
nog remisekansjes, maar deze werden helaas niet gevonden. 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - D&Z en O&O: Barth Plomp 
(1968) - Johan Redeker (2102) 0-1; Gerben Hendriks 
(1914) - Wiliam Cornelissen (1991) ½-½; Cees Sep (1883) - 
Muharem Mujkanovic (1990) 1-0; Bert Duijker (1911) - 
Berd Ekkelboom (1797) ½-½; Ruud Verhoef (1841) - Jarno 
Visscher (1912) 0-1; Coen Mekers (1877) - Ton van Zaalen 
(1891) ½-½; Paul Schoenmakers (1856) - Wilke Kroneme-
ijer (1728) 1-0; Xadya van Bruxvoort (1594) - Seine Hak-
kers (1511) ½-½. Eindstand 4-4. 
 
ASV-5 blijft op koers: De kop van dit verslag doet wellicht 
vermoeden dat ASV-5 hard op weg is naar promotie. Dat is 
nog geenszins het geval want er zijn meer kapers op de kust 
waarvan Zutphen-1 en De Toren-3 de belangrijkste zijn. Om 
echter op koers te blijven moest van Velp-1 gewonnen wor-
den en dat lukte. Misschien achteraf met een beetje geluk dat 
wel want ondanks de lage klassering van Velp is dit team 
voor elke tegenstander lastig te bestrijden. ASV-5 miste 
captain Erik Wille en Quirine Naber die verhinderd waren. 
Zij werden vervangen door Paul Schoenmakers en Rob 
Huberts. De wedstrijd werd geopend met een remise van 
Coen Mekers tegen Erika Belle. Zij vermeed alle risico’s en 
al snel kwam er een remiseachtige stelling op het bord waar-
in het punt werd gedeeld. Met deze stand kwam uw redacteur 
binnen nadat hij eerst bij de wedstrijd van onze jeugd van 
ASV-11 was geweest. Een eerste rondje langs de borden 
leerde dat er licht voordeel was maar duidelijk was het aller-
minst. Dat was wel het geval bij Rob Huberts die echt voor-
deel had. Niet veel later was het winstpunt daar. Rob kwam 
goed uit de opening. De zwarte dame stond op b8 buiten 
spel. Dat was voor Rob een mooi moment om een konings-
aanval te starten. Dat liep als een trein. De loperdiagonaal, 
dame en toren alles werkte mee in ondekbaar mat. “Een 
lekker potje”, aldus Rob! Vrijwel direct daarna nam René 
van Alfen remise aan. Zijn tegenstander pakte het positioneel 
aan en kreeg een klein voordeeltje. In het middenspel ver-
bruikte René veel te veel tijd en speelde het onhandig en had 
geluk dat zijn tegenstander tot tweemaal toe niet een sterkere 
voortzetting koos. Na dameruil en in een ongeveer gelijke 
stelling met voor de Velpse speler nog 23 en voor René 6 
minuten kreeg hij plots remise aangeboden hetgeen hij direct 
aannam. Zijn tegenstander had het zeker nog even kunnen 
proberen. Daarna ontwikkelde zich in de laatste 3 kwartier 
een spannende strijd. Het volgende punt kwam van Paul van 
der Lee. Hij kwam met zwart goed uit de opening. In het 
middenspel leek hij een sterke aanval op te kunnen bouwen 
maar zijn tegenstander wikkelde goed af naar een remiseach-
tig eindspel. Net toen wit met zetherhaling remise kon af-
dwingen blunderde hij een paard weg. Daarna was de winst-
weg eenvoudig. De voorsprong werd verder uitgebreid door 
een zege van Wouter Abrahamse. Hij kreeg aanvankelijk een 
mooi voordeeltje. Hij bouwde dit verder uit, kreeg een vrij-
pion op b7 terwijl Martijn Boele het met zijn vrije d-pion 
probeerde. De winst van Wouter was uiteindelijk zeker fraai 
ware het niet dat hij ergens een toren liet instaan. Martijn zag 
het niet en verloor daarna kansloos. Ondanks de 4-1 voor-
sprong bleef het spannend. Paul Schoenmakers had zijn lich-
te voordeel verspeeld en was zelfs in de problemen gekomen 
en ook het eindspel bij Siert Huizinga zag er lastig uit. Het 
moest dus vooral van Tony Hogerhorst komen. Hij had 
steeds initiatif zonder dat hij daarmee echt gevaarlijk kon 
worden. In de slotfase leek het voor hem verkeerd te gaan 
toen zijn tegenstander een matdreiging kreeg. Via eeuwig 
schaak kon Tony zich handhaven. De dames werden geruild 
en in het verre eindspel bood Tony gelet op de stand remise 



aan. Dit werd aangenomen en zo werd Tony matchwinnaar. 
Bij analyse bleek dat zijn tegenstander met zijn ver opgeruk-
te vrijpion Tony behoorlijk in de problemen had kunnen 
brengen. Het bevrijdende halfje kwam op het juiste moment 
want niet veel later verloor Paul. Nadat zijn partij tot ont-
branding kwam heeft hij zeker ergens kansen laten liggen. In 
het eindspel was Hans van Capelleveen doortastender. Hij 
haalde ondanks het tegenspartelen van Paul de winst in tijd-
nood binnen. Siert had met zwart de belangrijke witte aan-
valsloper weten te elimineren. In het vervolg speelde zijn 
tegenstander toch vol op de koningsaanval en Siert trachtte 
het centrum te openen om de vijandelijke koning onder vuur 
te nemen. De stellingen werden echter wat dichtgeschoven 
waarbij beiden kansen bleven houden, de één over de ko-
ningsvleugel en de ander over de damevleugel. In de slotfase 
overzag Siert in een onduidelijke stelling een lelijke truc en 
moest een belangrijke pion geven, waarna het eenvoudig uit 
was. Er zijn nog 2 moeilijke finales te gaan voor ons vijfde. 
 Gedetailleerde uitslag Velp-1-ASV-5: Martijn Boele (2046) 
- Wouter Abrahamse (1924) 0-1; Jan Schadd (1781)-Paul 
van der Lee (1782) 0-1; Huidji See (--)-Tony Hogerhorst 
(1746) ½-½; Leen van Dalen (1794)-René van Alfen (1799) 
½-½; Hans van Capelleveen (1823)-Paul Schoenmakers 
(1856) 1-0; Erika Belle (1866)-Coen Mekers (1877) ½-½; 
Jaroslav Liska (1876)-Rob Huberts (1820) 0-1; René Kniest 
(1839)-Siert Huizinga (1756) 1-0. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV 6 wankelt maar blijft aan kop: Na de wat rommelige 
wedstrijd tegen Pallas-3 was het voor het zesde cruciaal de 
draad van het goede solide spel uit de eerste 3 ronden weer 
op te pakken. Met het mes op tafel, vol aan de bak, gecon-
centreerd doch ontspannen, mannen die weten wat er moet 
gebeuren en de missie gaan voltooien. Zo ging het niet. Met 
Jan Vermeer, Piet de Mol en Rob van Belle als invallers voor 
teamcaptain Theo van Amerongen, Jan Groen en Marco 
Braam trad ASV-6 thuis aan tegen een van de twee achter-
volgers t.w. VDS-2 uit Beekbergen. UVS-4 had eerder die 
week al gewonnen en het was zaak om ook te winnen en zo 2 
punten op UVS-4 voor te blijven. Halverwege de avond zag 
het er prima uit. Aan bord 1 had Nico Schoenmakers met 
zwart remise gespeeld. Wit rukte voortvarend op met de 
pionnen op de koningsvleugel maar omdat zijn eigen koning 
daar ook stond was dat niet zonder risico. In een scherpe 
stelling besloot Nico het zekere voor het onzekere te nemen 
toen hij remise kreeg aangeboden. Jan Vermeer, met zwart 
aan bord 7, speelde een rustige opening en na massale ruil 
bleven alleen alle zware stukken op het bord staan. Een remi-
seaanbod wees Jan resoluut van de hand en na een lange 
tango tussen witte en zwarte dames en torens kon Jan ineens 
doorbreken, enkele pionnen winnen en de winst binnenhalen. 
Aan bord 8 deed Albert Marks wat hij moest doen; hij vloog 
zijn tegenstander naar de keel met zware druk op f7 en een 
toren op de open e-lijn waar de zwarte koning in het midden 
stond. De koning werd het hele bord over gejaagd en Albert 
won overtuigend. Piet de Mol kreeg een gambiet voorge-
schoteld dat hij niet aannam. De VDS-er kreeg met wit een 
sterk overwicht op de damevleugel terwijl Piet zijn heil zocht 
in een koningsaanval die er gevaarlijk uitzag. Enkele minde-
re zetten en een slechte waren echter genoeg om de partij te 
doen kantelen. 2½-1½ dus maar met de standen op de overi-
ge borden zou het goed moeten komen. Robert Naasz had na 
een zware manoeuvreerpartij een paardeneindspel bereikt 
waarin zijn tegenstander alleen maar lijdzaam kon afwach-
ten. Robert wandelde met zijn koning van h7 helemaal naar 
a4 om het witte pionnetje op a3 te winnen. Na paardenruil en 
terugslaan met koning bleek die tot zijn ontsteltenis buiten 
het kwadrant te staan en was een doorbraak van de witte e-
pion niet meer te stoppen. Een domper. Jeroen Kersten 
bracht het zesde weer op voorsprong. Na een sterk gespeelde 
opening had hij flink wat voordeeltjes bij elkaar gesprokkeld: 
sterk centrum, veilige koning en open b-lijn. De druk werd 
vakkundig opgevoerd totdat zwart bezweek. Jacques Boon-
stra speelde zoals we van hem gewend zijn. Qua opzet leek 
de partij op die van Jeroen met het verschil dat Jacques de a-
lijn had. Zijn overwicht werd uiteindelijk omgezet in kwali-
teitswinst maar dat bleek niet voldoende om te winnen: 4-3. 
Helaas lukte het Rob van Belle daarna niet het voor de winst 
benodigde halfje alsnog binnen te halen. De stelling was lang 
in evenwicht waar Rob wat druk had over de d-lijn. Aan het 
einde van de avond zat hij echter aan de verkeerde kant van 
een eindspel toren + g en h pion tegen toren. Nu zitten daar 
nog vuige pattruukjes in maar het mocht niet zo zijn. Eind-
stand 4-4. ASV-6 blijft aan kop maar UVS-4 staat nu maar 
op 1 matchpunt achterstand en de onderlinge wedstrijd vindt 
plaats in de slotronde bij ASV. Ook UVS-4 heeft het dus nog 
in eigen hand. Waar sommigen stiekem hoopten voor de 
slotronde al kampioen te zijn weten we nu dat het gewoon 
een spannende avond gaat worden! Eerst tegen De Zeven 

Pionnen maar weer proberen de juiste vorm te vinden. 
     Robert Naasz  
Gedetailleerde uitslag ASV-6 – VDS-2: Nico Schoenmakers 
(1810) – Frits Wilbrink (1726) ½-½; Jeroen Kersten (1827) 
- Gerald Visch (1544) 1-0; Robert Naasz (1737) - Johan 
van Ommen (1700) 0-1; Jacques Boonstra (1772) - Hans 
Hertgers (1599) ½-½; Piet de Mol (1800) - Harry Mulder 
(1653) 0-1; Rob van Belle (1766)-Arie van Veen (1535) 0-1; 
Jan Vermeer (1719) - Frank Nelemans (1510) 1-0; Albert 
Marks (1723)-Ron Sint Nicolaas (1348) 1-0. Eindstand 4-4. 
 
ASV-7 presteert ondermaats: Uit tegen Het Kasteel 3 moest 
ASV-7 wederom een beroep doen op een invaller. Hedser 
Dijkstra was verhinderd en Ron Brachten verving hem. He-
laas verloor Ron kansloos in een korte partij. Anders ging het 
bij Jan Vermeer. Jan was oppermachtig en zijn tegenstander 
verbruikte zeer veel tijd. Aan het eind ging het bijna mis door 
een gevaarlijk offer van zijn tegenstander met veel dreiging, 
kort daarna verloor deze echter op tijd. Met Edwin Peters wil 
het dit seizoen nog niet zo vlotten. Ook nu niet; nadat in 
hoog tempo er werd afgewikkeld naar eindspel, bleef Edwin 
over met een slecht paard tegen een sterke loper. Edwin werd 
naar eigen zeggen verschalkt en verloor de partij. In een 
moeilijke stelling in het middenspel, waarin Rob van Belle 
licht het initiatief had, bood zijn tegenstander remise aan. 
Rob sloeg dit af met het idee dat zijn pionnen gevaarlijk 
zouden kunnen doorstromen. Het loperpaar van Rob bleek 
echter niet opgewassen tegen de zwarte paarden. Zijn tegen-
stander wist de pionnenstructuur van Rob te doorbreken en 
won. Tom Bentvelzen kwam tegen zijn jeugdige tegenstan-
der vrijwel direct onder druk te staan. Langzaam bevrijde 
Tom zich uit zijn benarde positie en won vervolgens de dame 
tegen toren + loper. In plaats van door te drukken gaf hij 
echter weer het initiatief weg en werd uiteindelijk het punt 
gedeeld. Teamtopscorer Tijs van Dijk maakte zijn reputatie 
waar. Na paardwinst bereikte hij een gewonnen eindstelling, 
iets wat zijn tegenstander maar moeilijk kon verkroppen. 
Aan bord 7 kwam Theo Koeweiden geleidelijk aan beter te 
staan. Toen zijn tegenstander remise aanbood, sloeg Theo dit 
dan ook af. De partij kantelde; de loper van Theo raakte 
ingesloten en van zijn pionnenstructuur bleef weinig meer 
over. Theo moest uiteindelijk het hoofd buigen. Net als bij de 
partijen van Jan en Tijs kwam ook de tegenstander van Hans 
Rigter in enorme tijdnood. Hij kon in alle rust spelen en met 
een betere stelling ging ook hier de tegenstander door zijn 
vlag. Het Kasteel had toen echter al gewonnen: 4½-3½. Een 
pijnlijke nederlaag voor ASV-7, die we grotendeels aan ons-
zelf te wijten hebben.   Tom Bentvelzen 
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-3 – ASV-7: Leo van Dijk 
(1575) - Hans Rigter (1734) 0-1; Simon van Dijk (1574) - 
Tijs van Dijk (1765) 0-1; Bas Koster (1538) - Rob van Belle 
(1766) 1-0; Bram Rutten (1457) - Tom Bentvelzen (1690) 
½-½; Clemens Levink (1547) - Jan Vermeer (1719) 0-1; Jos 
Steinmann (1547) - Edwin Peters (1687) 1-0; Henk Rutten 
(1652) - Theo Koeweiden (1620) 1-0; Niels Radder (1576) - 
Ron Brachten (1691) 1-0. Eindstand 4½-3½. 
 
Oegstgeest: Naast de vele teamwedstrijden mag een weerga-
ve van de resultaten van onze clubgenoten bij een weekend-
toernooi niet ontbreken. Zo vond in Oegstgeest afgelopen 
weekend wederom het Noteboomtoernooi plaats. Het was 
maar liefst de 75e versie van dit evenement. Gespeeld werd 
in drie groepen met in totaal meer dan 320 deelnemers met 
zoals gezegd natuurlijk enkele ASV-ers. In groep A speelden 
Ruud en Pieter Verhoef. Zij troffen sterke tegenstand. Het 
wilde niet echt lukken ditmaal. Het bleef dan ook bij enkele 
remises. Pieter kwam tot 2½ punt maar daar stond naast de 
bye in de 4e ronde ook een vol punt tegenover zonder te 
spelen. Wat ongelukkig dus. Vader Ruud kwam tot 1½ punt 
via een bye en 2 remises en ook dat viel wat tegen. Tony 
Hogerhorst speelde in groep B. Op de vrijdagavond had hij 
een bye opgenomen. Hij speelde die avond mee met ASV-5 
tegen Velp-1. Op de zaterdag schoot hij prima uit de start-
blokken met 2 winstpunten. Dit wist hij niet verder uit te 
bouwen. Sterker nog de resterende 3 partijen gingen verlo-
ren. Ook Quirine Naber speelde in deze groep mee en kwam 
eveneens tot 2½ punt. Met een positieve TPR kon zij van de 
ASV-ers nog het meest tevreden zijn over haar optreden.  
 
Uitslagen interne competitie 17e ronde (12 februari 2015): 
F. Schleipfenbauer - Holtackers 1-0; Reulink - Taal 1-0; R. 
Wille - B. Schleipfenbauer 1-0; Huizinga - Peters 1-0; Bent-
velzen - Kusters ½-½; Koeweiden - Naber 0-1; Mercan - 
Eder 1-0; van der Krogt - Veerman ½-½; Witmans - Wijman 
1-0; Derendorp - Meijer 1-0; Rijmer - J. Sanders 1-0; Har-
togh Heijs - Kelderman ½-½; Viets - van Lotringen 1-0; 
Stibbe - Liscaljet 0-1; Visser - van Dijk 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van der Wel-Huberts 1-0; 
P. Schoenmakers-Knuiman ½-½; Hogerhorst-Hoogland 1-0. 


