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54e jaargang no. 8      donderdag 26 februari 2015
Oploswedstrijd: Vorige week kon iedereen weer oefenen op 
zijn grote liefde: de tweezet. Deze is uit 1984 en is het resul-
taat van een samenwerking tussen Vachlakov en Pavlov. Wit 

speelt en geeft mat in 2 
zetten. Oplossing: 1. 
Dh7-h5. 
 
Schaken Overdag: A.s. 
dinsdag 3 maart is er in 
het Nivon-gebouw weer 
zo’n gezellige schaak-
middag in de serie van 
het Daglichtschaak. Aan-
vang 14.00 uur. Daar 
moet u echt bij zijn!! 
 
Externe competitie: In de 
tweede speelweek van de 
OSBO-competitie moes-

ten er in deze 5e ronde nog 2 ASV-teams spelen. ASV-8 liet 
het daarbij lelijk afweten tegen het nog puntloze Velp-2 en 
verloor met 2½-3½. ASV-12 liet Tornado-3 volledig kans-
loos en won met 5-1. Daarmee kwamen alle teams deze ron-
de weer aan bod. Opnieuw met een positief resultaat want 
tegenover de 3 nederlagen staan maar liefst 8 gewonnen 
wedstrijden. De andere 2 duels eindigden in een gelijkspel. 
Succes was er ook nog in de OSBO-cup. Na een spannende 
wedstrijd eindigde het duel van ASV-4 tegen PION-2 in een 
2-2 eindstand. Het snelschaken moest dus de beslissing bren-
gen. Daarin was ASV-4 het handigste en plaatste zich hierbij 
met een 3½-½ zege voor de volgende ronde waarvoor eerder 
al ook ASV-5 zich had weten te plaatsen. In deze EP meer 
over de diverse teamwedstrijden. 
 
ASV-9 wint ruim: Bij ASV-9 ging het tegen Mook-2 eerst 
volledig mis nog voordat de strijd was losgebarsten. Hendrik 
van Buren wist Walter Wong wel te wonen, althans waar de 
straat was maar hij zat er meer dan 200 meter naast. En als 
een behulpzame passant je dan ook nog eens de verkeerde 
kant opstuurt kom je veel later dan de afspraak was. Te laat 
zelfs: Walter was al weg. Zo speelden we maar met 5 man. 
Mook-2 leverde op een andere manier in. “Gaan jullie degra-
deren?” vroeg ik Huub Blom “Ja” antwoordde hij. We moe-
ten vandaag zelfs 2 spelers van 1100 opstellen. Die kwamen 
achteraan te zitten. Hendrik kreeg een dame tegen een loper 
cadeau. Tegen Lion de Kok werden geen blunders gemaakt. 
Dat was wel het geval bij Zekria Amani. Die kreeg eerst een 
pion, daarna een toren in de schoot geworpen. 0-2 dus. Maar 
aan de hogere borden woedde er een eerlijke strijd. Bob 
Kooij speelde sterk aanvallend en won een pion. Dat is nog 
geen partijwinst. Ook de tegenstander speelde sterk aanval-
lend en wist met de dame de stelling binnen te dringen. 
Schaaktechnisch doodzonde maar er werd remise overeenge-
komen. Maar aan de andere twee borden stond het zichtbaar 
beter. Lion speelde een geweldige partij. Hij is de topscorer 
van het team en dat kon je op het bord zien. Hij won een pion 
en kwam in een dubbel toreneindspel terecht. Dat speelde hij 
zeldzaam leep. Een overwinning die ook de toeschouwer blij 
maakte. Werner Passchier had de zwaarste tegenstander van 
de avond. Maar hij bleef steeds aan het stuur. Hij won een 
pion en kwam in een stelling, waarin hij een tweede pion kon 
gaan winnen - ditmaal een vrijpion. De Mookse speler 
wachtte dit niet af maar gaf direct op. Het negende staat nu in 
de middenmoot en kan niet meer promoveren of degraderen. 
Maar ook zo blijft schaken leuk.   Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag Mook-2-ASV-9: Harry Smits (1642)-
N.O. 1-0 Regl; Ton Biemans (1390)-Werner Passchier 
(1716) 0-1; Rob Boesten (1615) - Bob Kooij (1647) ½-½; 
Hein v.d. Linden (1393)-Zekria Amani (1609) 0-1; Bram 
Rijnhout (1188) - Lion de Kok (1529) 0-1; Jan Ermers 
(1114) - Hendrik van Buren (1512) 0-1. Eindstand 1½-4½. 

ASV-10 met winst in de kopgroep: ASV-10 slaagde er in om 
zich via een overwinning op Wageningen-7 in de kopgroep 
te nestelen. Met de 4½-1½ zege heeft ons team nog (zeer 
kleine) kampioensmogelijkheden. Remco Menger had met 
wit aan bord 6 een relatief gemakkelijke avond. Al in de 
opening veroverde hij een paard en kon daardoor de druk op 
het centrum opvoeren. Hij was alert genoeg om een aanval 
met toren en paard via de open a-lijn te pareren en nam 
steeds meer initiatief. Na verder stukverlies van zijn tegen-
stander gooide deze de handdoek in de ring. Ko Kooman zat 
zich inmiddels met zwart suf te piekeren of zijn tegenstander 
met een rating van ongeveer 1000 slecht of toch best goed 
kon schaken. De meest merkwaardige zetten werden op het 
bord getoverd en het lukte zijn tegenstander warempel het 
initiatief (over) te nemen. Op de koningsvleugel (g en h lij-
nen) werd een aanval ingezet, doch dit werd (ook weer zeer 
opvallend) niet verder doorgezet. Ko kon vervolgens het 
initiatief weer naar zich toetrekken en met een paar combina-
ties eerst een stuk en vervolgens een toren veroveren. Na 
langdurig verdedigen werd het 2e punt binnengehaald. Henk 
Schunck had inmiddels op bord 1 een mooie stelling verkre-
gen tegen een jonge tegenstandster. Vervolgens verviel Henk 
weer in zijn oude fout door te snel te gaan spelen waardoor 
een toren verloren ging. Hij stond desondanks nog steeds 
gewonnen met nog een zee van tijd, terwijl zijn tegenstand-
ster in tijdnood dreigde te komen. Zij verdedigde zich als een 
leeuwin en had volle bewondering van de omstanders. En, 
elegant zoals hij af en toe kan zijn, veroorloofde Henk zich 
nog een paar minder goede zetten waarna tot remise werd 
besloten. Vervolgens slaagde Gerrie Arends er in zijn partij 
met winst te beëindigen. Hij speelde tegen een voormalig 
clubgenoot en een echte vechter uit zijn Duivense periode. 
Gerrie kwam prima uit de opening en opende de aanval op de 
koningsvleugel met een toren op h3 en de dame op g3. Dit 
betekende echter ook dat deze toren in de knel kwam nadat 
zijn tegenstander met zijn dame op de 2e lijn kon binnen-
dringen. Met een schijnaanval werd zijn tegenstander tot 
verdedigen gedwongen, waarna zijn toren weer vrij spel 
kreeg. Na gedwongen afruil van de torens eindigde de partij 
middels 2 vrijpionnen in een gewonnen eindspel. De team-
winst was binnen, terwijl Kees en Koen van Keulen nog 
speelden. Aan bord 3 had Kees een geduchte tegenstander 
waartegen hij goed heeft gespeeld. In het begin een saaie 
partij, maar weldra ontwikkelde zich een strijd om de 2 te-
genover elkaar staande geïsoleerde pionnen. Bij de slagen-
wisseling die volgde had Kees iets beter gerekend wat hem 
een pion opleverde. Vervolgens werd een dubbele aanval op 
toren en loper ingezet. Echter een messcherpe aanval van zijn 
tegenstander was de reactie. Zo volgden de aanvallen elkaar 
op. Kees nam geen risico en via afruil ontstond een remise-
achtig pionneneindspel. Zijn tegenstander speelde nog even 
door (het team kon toen nog gelijk komen) maar het werd 
uiteindelijk terecht remise. Koen speelde aan bord 2 tegen 
een gelijkwaardige tegenstander. Het beginspel eindigde 
voor Koen enigszins positief door een dubbelpion van zijn 
tegenstander in het centrum. Door slim spel van zijn tegen-
stander kon hij dit voordeeltje niet uitbuiten. Na veel afruil 
stonden uiteindelijk nog de beide dames en de witveldige 
lopers en elk 4 pionnen op het bord. Goede vervolgzetten 
waren moeilijk te vinden waarna tot remise werd besloten. 
Met deze winst van 4½-1½ nestelde ASV-10 zich weliswaar 
aan kop, maar is voor het kampioenschap volledig afhanke-
lijk van de resultaten van Bennekom-4. Dat zal op 17 april 
bekend worden wanneer de laatste partijen worden gespeeld. 
ASV-10 heeft dan een vrije avond en moet doodgewoon 
afwachten.    Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag ASV-10 - Wageningen-7: Henk 
Schunck (`1642) – Inge Oostvogels (1517) ½-½; Koen van 
Keulen (1459) – Wim Wiegant (1458) ½-½; Kees van Keu-
len (1311) – Henk Bakker (1328) ½-½; Gerrie Arends 



(1508) – Jos Fischer (1362) 1-0; Ko Kooman (1466) – Lar-
ry Donaldson (--) 1-0; Remco Menger (1368) – Jerrel 
Groenewoud (--) 1-0. Eindstand 4½-1½. 
 
Eerste nederlaag ASV-11j: Na drie gelijke spelen op rij ging 
het dit keer mis voor onze jeugd in de wedstrijd tegen Dode-
waard-1 dat toch wat sterker bleek. De eindstand 1-5 viel wel 
wat hoog uit. Dit blijkt ook uit het verslag op de site van 
Dodewaard waarin onder meer valt te lezen: ”Dat het jeugd-
team van ASV-11 zeker niet van plan was om ons de winst 
cadeau te doen bleek vanaf het begin. Op alle borden werd 
goed strijd geleverd en al lijkt de uitslag anders te zeggen, 
toch waren de verhoudingen op het bord veelal gelijk”. 
Strijdlust was er dus weer volop bij onze jeugd. Alleen wordt 
goed spel nog wat te vaak afgewisseld met mindere zetten. 
Toch is vooruitgang merkbaar! Zo speelde Bryan Hieltjes 
goed en geconcentreerd. Hij hield alles goed gesloten tegen 
zijn sterkere tegenstander en wist uiteindelijk een vrije a-pion 
te krijgen die hij soeverein naar de overkant kreeg zonder dat 
zijn tegenstander ondertussen kans op tegenspel kreeg. Het 
was de slotpartij in deze wedstrijd en het bleef bij de enige 
overwinning aan onze kant. Daarvoor waren de andere par-
tijen verloren gegaan maar zeker niet zonder slag of stoot. 
Tom Verberk had remise moeten pakken in een gelijke stel-
ling maar omdat er bij de andere borden op dat moment nog 
wat kansjes waren speelde hij door. Helaas vergiste hij zich 
toen waardoor zijn tegenstander een gewonnen eindspel 
kreeg. Seyma speelde goed en zocht haar kansen op de ko-
ningsvleugel. Het zag er goed uit tot zij ergens in middenspel 
de controle over de stelling kwijtraakte en een kwaliteit ver-
loor. Daarna liet ze de moed zakken en niet veel later kostte 
een aftrekschaakje de dame. Teun Gal ging wat te snel met 
zijn dame naar voren in poging op koningsaanval te spelen. 
Dit werd makkelijk geblokt en wel zodanig dat de witte dame 
werd ingesloten. Ook een wit paard stond volledig buiten-
spel. Met groot materiaalvoordeel kwam zijn tegenstander 
vervolgens makkelijk tot winst. Em Reijmer raakte al snel 2 
pionnen kwijt maar wist heel knap toch tegenspel te krijgen. 
Dat kostte zwart wel even wat moeite om te verdedigen mede 
door een opgerukte vrijpion in het centrum. Na een fout was 
er opnieuw materiaalverlies en kon zwart de partij makkelijk 
naar zich toe trekken. Wisse had in het middenspel d4 kun-
nen doorzetten en actioef spel kunnen bereiken. Toen hij dit 
naliet greep zwart de kans op de koningsvleugel. Wisse 
moest verdedigen en hield de stelling aardig onder controle. 
In het eindspel wikkelde hij verkeerd af door zijn laatste 
toren te geven voor 2 stukken maar er bleef een verloren 
pionnenstelling over. Ook al viel de uitslag wat groot uit, 
Dodewaard won deze wedstrijd verdiend! Om dit verslag af 
te sluiten hierbij nog de slotconclusie uit het verslag van 
tegenstander Dodewaard: ”Natuurlijk zijn we blij dat we 
gewonnen hebben, maar alle waardering voor ASV11j die 
zoveel tegenstand hebben geboden”. Een mooi compliment 
dus voor onze jeugd. 
Gedetailleerde uitslag ASV-11j – Dodewaard-1: Tom Ver-
berk (1427) - Marinus Bitter (1647) 0-1; Wisse Witmans 
(1169) – Jan Willem Ruitenberg (1419) 0-1; Bryan Hieltjes 
(1120) - Wim Janssen van Doorn (1661) 1-0; Teun Gal 
(525) - Arie van Ommeren (1382) 0-1; Seyma Zararsiz 
(854) - Bart Crum (1517) 0-1; Em Reijmer (1180) - Liane 
Jansen (--) 0-1. Eindstand 1-5. 
 
Winst voor ASV-13: Theothorne-2, de tegenstander van 
ASV-13 in deze ronde, had de 3 eerdere wedstrijden dit sei-
zoen al gewonnen. Voor ASV-13 dus een sterke opponent 
maar dat weerhield onze clubgenoten er niet van deze wed-
strijd met 4-2 winnend af te sluiten. Nedzat Sulejmani won in 
een sterk gespeelde partij. Hij was als eerste klaar. Na de 
opening won hij een stuk en enige tijd later kon hij met een 
paardvork ook nog eens een volle dame winnen, waarna het 
verder simpel was. Kazem Mollahosseini was juist met een 
stuk achter uit de opening gekomen. Hij had hier wel een 
pion voor, maar dat bleek onvoldoende. Zijn tegenstander 
kwam binnen op de 7e rij en Kazem moest nog een stuk 
geven om mat te voorkomen. Deze achterstand was teveel en 
hij kon opgeven. André de Groot had een pion weggegeven 
in de opening. Hij probeerde terug te komen in de stelling via 
een open lijn. Dit lukte en zo kwam hij binnen op de 2e rij. 
Zijn tegenstander kon echter eeuwig schaak afdwingen en 
deed dat ook omdat hij de vrijpion van André vreesde. Remi-
se was een goed resultaat in deze partij. Bij Jan Zuidema 
ging het geheel gelijk op. Het was een partij waarin weinig 
geslagen werd. Met moeilijke posities aan beide kanten zette 
Jan druk op de koningsstelling van zijn tegenstander. Toen 
deze op een gegeven moment verkeerd reageerde had dit 
onmiddellijk mat tot gevolg. Jan Diekema verloor een pion 

maar de partij ging verder redelijk gelijk op. Het initiatief 
ging op een neer. De pion werd teruggewonnen en uiteinde-
lijk besloten beide spelers er maar remise van te maken. 
Edward Kuster kwam goed uit de opening en won een pion 
met een combinatie. Hij hield de gehele partij een goede 
stelling en kon rustig zoeken naar de juiste voortzetting. Dat 
leverde hem stukwinst op. Een aantal zetten later kon hij 
geforceerd torens ruilen. In de eindstelling leverde dit 
Edward drie verbonden vrijpionnen op en dat was ruim vol-
doende voor winst. Met deze winst op Theothorne-2 deed 
ASV-13 goede zaken. In de stand wordt een mooie 2e plaats 
ingenomen.    André de Groot 
Gedetailleerde uitslag ASV-13 - Theothorne-2: Kazem 
Mollahosseini (1301) - Dirk Gerbrands (1535) 0-1; Jan 
Zuidema (1454) - Henk Limbeek (1362) 1-0; André de 
Groot (1347) - Piet Loerts (1363) ½-½; Jan Diekema (1071) 
- Herman Geursen (1413) ½ ½; Nedzat Sulejmani (1411) - 
Jaap Themmen (--) 1-0; Edward Kuster (1293) - Gerard 
Pragt (1397) 1-0. Eindstand 4-2. 
 
Dodewaard: Op woensdag 18 februari jl. werd het 27e Geurts 
Conserven Toernooi gehouden, een rapidtoernooi georgani-
seerd door de Dodewaardse Schaakvereniging voor mensen 
die dit jaar 50 worden of ouder zijn. De spelers werden in 6 
groepen naar speelsterkte ingedeeld. En dat alles in 7 ronden 
van 20 min. p.p.p.p. Met 236 deelnemers, onder wie 6 vrou-
wen en vertegenwoordigers ook uit Duitsland en België, ging 
het weer om een groot toernooi. Uiteraard was ASV met 14 
leden ook bij dit toernooi weer goed vertegenwoordigd. 
Hoewel het niet meevalt om elke ronde achter de ASV'ers 
aan te moeten lopen voor de resultaten, lukte het toch weer 
de uitslagen te verzamelen. Per groep waren er 6 prijswin-
ners. Dus in totaal 36 op 236 deelnemers. Van de ASV'ers 
mag je dan -op basis van gemiddelden- verwachten dat ze 2 
prijswinnaars leveren. En dat gebeurde ook. Siert Huizinga 
en Hans Derendorp werden beiden tweede in hun groep. 
Hartelijk gelukgewenst! Opvallend was dat er onder de 36 
winnaars 5 huisschakers waren: één in groep B, één (de win-
naar) in groep E en drie in groep F. Over het geheel deden de 
ASV'ers het heel behoorlijk met gemiddeld 3,8 punt. Hoe 
waren de individuele resultaten: In groep A begon Anne Paul 
Taal met 3 nullen, maar eindigde uiteindelijk toch met 3 uit 
7. Bart Plomp scoorde ook 3 punten en Fred Reulink, die zo 
goed begon met 2½ uit 4, bleef uiteindelijk op deze 2½ punt 
steken. Deze A-groep werd gewonnen door oud-ASV-er 
Fokke Jonkman met 5½ uit 7. In groep B begon Siert met 5 
uit 5 geweldig. Met uiteindelijk een tweede plek met 5½ punt 
heeft hij het heel goed gedaan! Groepswinnaar René Kniest 
(Velpse SV) incasseerde tegen Siert zijn enige nederlaag. 
Aardig detail hierbij is dat op de vrijdag voor dit toernooi 
beiden ook tegen elkaar speelden in de wedstrijd ASV-5-
Velp-1. Die partij werd toen in de slotfase door Kniest ge-
wonnen. Nu nam Siert revanche. Albert Marks scoorde 50%. 
Na 3 ronden had hij al 2½ punt verzameld, daarna ging het 
een stuk minder. Ook ons dubbellid Robbie Gerhardus kwam 
tot 3½ punt. Jan Vermeer verzamelde na een mager begin 
toch nog 2½ punt. Hij had één keer geluk dat een tegenstan-
der een min of meer gewonnen staande stelling opgaf. In 
groep C deed van de ASV'ers alleen Horst Eder mee. Hij 
scoorde met 3½ uit 7 precies 50%. Op grond van z'n groeps-
winst vorig jaar was Frans Veerman naar groep D gepromo-
veerd. Met 50% begin je daar dan toch heel behoorlijk! In 
groep E deed Hans Derendorp het met 5½ punt, waaronder 
een winstpartij tegen Ko Kooman in de slotronde, en een 2e 
plaats uitstekend. Kazem Mollahosseini verzamelde 5 punten 
(gedeeld 6e, maar net niet op het podium). Ko leek met een 
start van 4 uit 4 en een winstpartij tegen Kazem voor de 
eerste plek te gaan. Het werden uiteindelijk 4½ punt. André 
de Groot kon na een stroeve start toch zeer tevreden zijn met 
z'n 4½ punt. Kees van Keulen was op grond van ernstig 
ratingverlies naar groep F gedegradeerd en dan moet je 4 
punten toch wel heel mager noemen. Henk Kelderman stond 
toch weer z'n mannetje met 3 punten. Al met al was het weer 
een zeer geslaagd toernooi met voor allen de komende weken 
jam op brood!    Kees van Keulen 
 
Uitslagen interne competitie 19e ronde (19 februari 2015): 
Boel - Wilgenhof 0-1; Knuiman - Reulink ½-½; Holtackers - 
Woestenburg 1-0; R. Wille - Hoogland 1-0; Boonstra - de 
Mol 1-0; Braam - Naasz ½-½; Passchier - Huizinga 1-0; de 
Kok - Vermeer 0-1; Kooij - van Belle ½-½; Wijman - van 
Buren 0-1; Meijer - Koen van Keulen 0-1; Kooman - Zuide-
ma 1-0; J. Sanders - Kees van Keulen 0-1; Rijmer - Menger 
1-0; Kelderman - Viets 0-1; Cramer - Hartogh Heijs 0-1; 
Maas - van Lotringen 0-1; Stibbe - van Dam 1-0. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: Peters - Witmans 1-0. 


