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Oploswedstrijd: Hoeveel humor zit er in schaken? Wat een 

moeilijke vraag is dat. Toch 
moet het flink wat zijn. 
Kijk naar deze stelling: 
Bellon - S. Garcia uit het 
toernooi Cienfuegos 1975. 
Dit is toch op zijn minst 
een leuke stelling. Zwart 
speelt en wint. Oplossing: 
1…Tg2 2. Dd4, Pf4+ en 
wit gaf op. 
 
Rapid: Volgende week 
sluiten we de rapidcompeti-
tie af met de laatste 4 ron-
den. Een spannend slot 
wordt het ongetwijfeld 

want er zijn nog verschillende kanshebbers op de eindzege. 
Ook in de extra competitie wordt de slotronde gespeeld.  
 
Externe competitie: Veel slotronden de afgelopen week met 
beslissende duels. Goed nieuws kwam er van de kant van 
ASV-10. Zij wisten het vege lijf in een rechtstreeks degrada-
tieduel tegen PSV/DoDo-3 te redden door met 4½-1½ te win-
nen. ASV-5 slaagde er net niet in om de 2e plaats over te ne-
men van Meppel-2. In het onderlinge duel bleven onze club-
genoten op een 4-4 gelijkspel steken. ASV-7, dat zich al veilig 
waande, kreeg het naarmate de slotronde vorderde nog even 
behoorlijk benauwd. Er werd in de wandelgangen zelfs al 
gesproken over een noodzakelijke beslissingswedstrijd tegen 
Theothorne met als inzet handhaven of degraderen. Het pakte 
uiteindelijk toch goed uit zoals u kunt lezen in het verslag van 
captain Theo van Amerongen. ASV-7 verloor zelf met 3½-4½ 
van Zutphen-2. ASV-11 sloot het seizoen met een prima 3-3 
gelijkspel af tegen Doesborgh-1. In deze EP weer de versla-
gen van deze wedstrijden. Komende zaterdag sluiten onze 
eerste 4 teams het seizoen af. Een belangrijke ronde waar nog 
veel op het spel staat. ASV-1 is nog niet helemaal veilig dus 
dat gaat er nog even om spannen. Een positief resultaat tegen 
Zukertort Amstelveen-1 is voldoende anders wordt het af-
wachten wat nummer 9 op de ranglijst HWP Haarlem doet. 
Bij ASV-2 staat er niets meer op het spel. Tegen Promotie uit 
Zoetermeer kan dus vrijuit gespeeld worden. Voor ASV-3 
moet een soort Houdini-act plaatsvinden om in de 3e klasse 
KNSB te kunnen blijven. Zelf winnen van Zukertort Amstel-
veen-3 is de eerste vereiste anders is het meteen afgelopen. 
Maar dan is ons derde ook nog afhankelijk van resultaten van 
HWP Zaanstad en Amsterdam-West die in elk geval moeten 
verliezen. U begrijpt het, een bijna uitzichtloze situatie. Maar, 
om er maar eens iets “Cruijffiaans” bij te halen, zolang de 
wedstrijd nog niet is gespeeld blijft er hoop, wie de minste 
fouten maakt wint en wie de meeste fouten maakt verliest. 
Daar moeten we ons maar aan vastklampen. Datzelfde geldt in 
zekere mate ook voor ASV-4. Winst op hekkensluiter Zutphen 
zou redding betekenen. Bij een gelijkspel wordt het afwachten 
wat Wageningen-3 en VDS onderling doen. U kunt dit zater-
dag live meemaken want de slotronde in de OSBO-
promotieklasse vindt plaats in het Grand Café van het Lorentz 
vanaf 13.00 uur. 
 
ASV5 wint net niet van Meppel-2: De stand was 3½-3½ en 
Coen Mekers probeerde zijn partij nog te winnen in een toren-
eindspel met pluspion en wederzijdse tijdnood. Bloedstollend! 
Zijn tegenstander wist het echter op correcte wijze remise te 
houden. En dus werd het 4-4 en bleef Meppel-2 tweede. De 
wedstrijd werd gekenmerkt door meevallers en tegenvallers. 
Eerst kwam Jan van de Linde door een openingsval al na 10 
minuten verloren te staan. Wouter Abrahamse kreeg een hy-
perscherpe stelling op het bord. Zijn tegenstander ging verdere 
verwikkelingen uit de weg en bood remise aan (½-1½). Tony 
Hogerhorst speelde een prima partij en kwam goed te staan. 
Zijn tegenstander ruilde echter wat stukken af en er resteerde 
een stelling met zware stukken en ongelijke lopers. Remise! 

(1-2). Xadya van Bruxvoort kwam goed uit de opening in een 
heel positionele stelling met veel druk op beide vleugels. 
Uiteindelijk betaalde zich dat uit in een blunder van haar te-
genstander (2-2). Quirine Naber speelde de opening erg pas-
sief. Ze hield het hoofd koel en wist remise te bereiken. Siert 
Huizinga voerde vanaf het begin de druk op. Zijn tegenstander 
verschanste zich op eigen helft en werd volledig vastgezet. 
Uiteindelijk werd de druk over de e-lijn te groot en moest zijn 
opponent capituleren na materiaalverlies (3½-2½). Helaas 
moest Paul van der Lee opgeven. Hij had een stuk verloren, 
zocht de aanval maar het mocht niet baten (3½-3½). Daarna 
leken we nog kans te maken op de overwinning maar zoals 
beschreven gaf de tegenstander van Coen geen krimp. Helaas! 
Het was weer een mooi seizoen met ups en downs. Teamge-
noten bedankt!! Ik had het niet willen missen!   Siert Huizinga 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Meppel-2: Wouter Abrahamse 
(1952) - Menno van Koningsveld (2088) ½-½; Tony Hogerhorst 
(1787) - Alwin Pauptit (1987) ½-½; Jan van de Linde (--) - Stefan 
Spekreijse (1821) 0-1; Xadya van Bruxvoort (1515) - Alexander 
van Setten (1785) 1-0; Paul van der Lee (1797) - Martijn Dijkstra 
(1580) 0-1; Quirine Naber (1659) - Harry Besselse (1602) ½-½; 
Coen Mekers (1856) - Boen Tan (1799) ½-½; Siert Huizinga (1727) 
- Arno Braam (12481) 1-0. Eindstand 4-4. 
 
ASV-7 blijft in de tweede klasse!: De gezamenlijke slotwed-
strijden van de competitie is telkenmale weer een fantastisch 
gebeuren. Met ASV-7 in de 2e klasse D traden we in ons 
eigen clubgebouw aan tegen Zutphen-2. Velp-1 was als kam-
pioen al bekend. Onderin moesten de beslissingen nog vallen. 
Rokade-2 met 4 punten en UVS-5 met 3 punten speelden 
tegen elkaar. UVS werd al snel op grote achterstand gezet en 
kon het verder vergeten. Rokade speelde zich met de over-
winning veilig. De volgende kandidaten voor degradatie wa-
ren Theothorne, SMB-2 en Zevenaar-2 met 5 matchpunten. 
Theothorne met het minste aantal bordpunten zou degraderen 
bij verlies. De Dierense club speelde tegen SMB-2. Wat een 
spanning, wat een match met wisselende kansen met uiteinde-
lijk een 4-4 gelijkspel als uitslag. Nu ging alle aandacht uit 
naar Zevenaar-2, die moesten minstens gelijkspelen tegen 
Velp, de kampioen. Het heeft er lang ingezeten dat hier een 
verrassende uitslag uit zou komen, echter Erika Belle zorgde 
met een degelijk werkstuk uiteindelijk voor het beslissende 
punt voor Velp en dat betekende degradatie voor Zevenaar-2. 
ASV-7 had inmiddels met 4½-3½ verloren van Zutphen-2 en 
moest afwachten of er nog degradatiezorgen zouden komen. 
Als Zevenaar een matchpunt had behaald dan kwamen we 
samen met Theothorne nog op de voorlaatste plaats terecht en 
zou een beslissingsmatch nodig zijn geweest. Velp en Erika 
beslisten echter anders en redden zo ASV-7 en Theothorne. 
Over de wedstrijd tegen Zutphen-2 kan ik kort zijn. Tijs van 
Dijk forceerde aan het eerste bord een gelijke stelling en ver-
loor verder geruisloos. Hedser Dijkstra, Jan Vermeer en Ron 
Brachten speelden degelijke remises. Ook bij Theo van 
Amerongen kwam er ondanks het behoud van een gambietpi-
on een gelijkspel uit. Het loperpaar van de Zutphenaar gaf 
voldoende compensatie. Ook Edwin Peters, onze topscorer 
kwam niet verder dan remise, zijn tegenstander dwong eeuwig 
schaak af. Toen daarna Werner Passchier materiaal en de 
partij verloor, was de nederlaag een feit. Hans Rigter redde 
nog wel de eer met een degelijke overwinning. Kwaliteits-
winst bleek voldoende voor de winst en bracht ons met deze 
kleine nederlaag tegen Zutphen op de gedeelde 5e/6e plaats 
van de ranglijst.    Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - Zutphen-2: Tijs van Dijk (1787) - 
Eric Kloppers (1829) 0-1; Hans Rigter (1753) - Jan Blaak (1743) 1-
0; Jan Vermeer (1743) – Gerrit Ruegebrink (1687) ½-½; Hedser 
Dijkstra (1673) – Olav Wilgenhof (1717) ½-½; Theo van Ameron-
gen (1735) – Jos Landsheer (1644) ½-½; Ron Brachten (1629) – 
Wouter Rothengatter (1691) ½-½;  Werner Passchier (1672) – 
Jurrien Schouten (1508) 0-1; Edwin Peters (1646) – Sjef van der 
List (1593) ½-½. Eindstand 3½-4½. 
 
Minder geslaagde afsluiting ASV-9: Ons negende had een 
redelijk geslaagd seizoen achter de rug. Qua rating lagen we 



in de achterhoede, maar we konden toch behoorlijk meedoen. 
De slotronde zou wel weer moeilijk worden. De tegenstander 
was Bennekom-3. Zij hadden precies even veel bordpunten 
gescoord als wij, maar zij speelden wel met gemiddeld ruim 
honderd ELO-punten meer. Maar dat alles maakte niet uit. Zij 
noch wij konden niet meer promoveren of degraderen. We 
speelden alleen nog omdat het zo leuk is om te schaken. Toch 
hebben ze onze pret een beetje bedorven: 1½-4½ verlies. 
Zekria Amani was al een paar keer slecht uit de opening ge-
komen, maar steeds weer wist hij het tij te keren. Hij verloor 
nu al snel een pion, maar later nog een en toen was er geen 
houden meer aan. Gerrie Arends kreeg een aanval met groot 
materiaal over de b-lijn te verduren. Maar de Arnhemse ver-
dediging bleek zeer solide. Vervolgens greep Gerrie via de h-
lijn de aanval. De Bennekommer moest terug om zijn verde-
diging op orde te brengen. Matdreigingen maakten hem dat 
niet gemakkelijk, maar het lukte hem wel. Toen was remise 
logisch. Daarna moest Frans Veerman het hoofd buigen. Dit 
was onverdiend. Frans stond steeds beter. Volgens zijn buren 
had hij goede winstkansen gehad. Plots gaf hij echter bij een 
afruil een toren weg. Dat was te veel. Voor Thijs Stomphorst 
gold bijna hetzelfde verhaal. De partij door gaf hij de toon 
aan. Winst had ik logisch gevonden. Dat het verlies werd was 
hier volledig het werk van de tegenstander. Die kwam met een 
mooie doorstoot over de a-lijn. Thijs had geen afweer, want 
zijn stukken stonden allemaal op de zwarte koning gericht. 
Kees van Keulen speelde weer zeer precies. Hij kwam daar-
mee in een boeiende materiaalverhouding: P+3 pionnen tegen 
5 pionnen. Kees leek kansen te hebben, maar de winst bin-
nenhalen lag toch buiten bereik. Zo was de stand 4-1 voor 
Bennekom. Alleen ikzelf speelde nog. Materiaalverhoudingen 
waren gelijk, maar ik had met o.a. een gedekte vrijpion positi-
oneel voordeel. Normaal was ik er nog eens goed voor gaan 
zitten. Maar de wedstrijd was al verloren en met nog bijna 
drie kwartier te gaan accepteerde ik de aangeboden remise.  
     Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-9 - BSV Bennekom-3: Zekria Amani 
(1621) - René Bakker (1672) 0-1; Gerrie Arends (1490) - Kees v. 
Dijk (1593) ½-½; Hendrik van Buren (1480) – Rinus van der Mo-
len (1530) ½-½; Thijs Stomphorst (1328) - Gerhard Bakker (1575) 
0-1; Frans Veerman (1448)-Jaap v. Donkelaar (1456) 0-1; Kees v. 
Keulen (1293) - Joop de Bruin (1469) ½-½. Eindstand 1½-4½. 
 
ASV-10 ontsnapt aan degradatie: In de laatste (gezamenlijke) 
ronde moest ASV-10 op de laatste plaats het opnemen tegen 
PSV/DoDo-3 uit Putten welk team op de voorlaatste plaats 
stond. Beide teams hadden tot nu toe alles verloren en dus 0 
wedstrijdpunten. Maar onze tegenstander had 1½ bordpunt 
meer. Dus om degradatie te voorkomen moest gewonnen 
worden. Na een peptalk van teamleider Ko Kooman werd 
gespannen aan de strijd begonnen. Het was erop of eronder. 
Bryan Hieltjes haalde het eerste halve punt binnen. Hij en zijn 
tegenstander waren goed tegen elkaar opgewassen. Beiden 
trachten een goede stelling op te bouwen maar het resulteerde 
al snel in afruilen. Hoewel goed gebruik werd gemaakt van de 
daardoor ontstane ruimte ging het afruilen vervolgens verder 
en werd al spoedig remise overeengekomen. Henk Schunck 
was er eens goed voor gaan zitten. Het zat hem duidelijk niet 
lekker dat hij bij de laatste partijen door overhaaste zetten 
verloren had. Het ging uitstekend. Met een paar valletjes en 
paardvorkjes dwong hij zijn tegenstander vrij snel tot opgave. 
Ko had naast de spanning om als teamleider toch liever niet te 
degraderen een gemakkelijke avond. Zijn tegenstander dacht 
over alle zetten zeer lang na maar deed desondanks niet de 
meest goede zetten. Bij een boobytrap op de damevleugel 
werd door Ko stukwinst gerealiseerd. Toen hij bij het afruilen 
van stukken de zetten in de verkeerde volgorde deed en nog 
een stuk kwijt was legde hij zijn koning om. Na 3 partijen was 
de tussenbalans dus ½–2½ in ons voordeel. Het was een 
enorme opluchting toen ook Tom Verberk zijn partij met 
winst beëindigde. Hij opende met een damegambiet en had de 
controle over het bord. Door een minder goede zet kon zijn 
tegenstander het initiatief overnemen. Dat was een tegenvaller 
maar uiteindelijk kon hij zijn tegenstander dwingen de dames 
te ruilen. Toen hij in het eindspel met elk toren, paard en ge-
lijke loper + 4 pionnen zijn tegenstander 2 pionnen kon ont-
futselen moest deze zijn overgebleven paard inleveren voor 
een van de vrijpionnen van Tom. Dit betekende het beslissen-
de punt. Wisse Witmans speelde met zwart het Konings-
Indisch. Zijn tegenstander reageerde met een plan dat normaal 
in de ruilvariant van het damegambiet wordt gebruikt. Dit 
pakte goed uit voor Wisse. Met de zware stukken realiseerde 
hij een zeer gevaarlijke aanval. Met actief spel kon hij met een 
kwaliteitsoffer de stelling afwikkelen. Na dameruil dwong 
Wisse zijn tegenstander langzaam maar zeker in de verdedi-
ging. Daarna nam hij met een sterke koningsloper en een 
meerderheid op de damevleugel het initiatief over. Na een 
tweede kwaliteitsoffer werd materiaalwinst onvermijdelijk. 
De tegenstander hoopte door te offeren tegenspel te krijgen 
maar overzag daarbij dat de koning als donderslag bij heldere 

hemel midden op het bord mat kon worden gezet. Een prach-
tig slot. Toen was alleen Horst Eder nog bezig. In een Hol-
landse partij ging het lang gelijk op. Maar zijn lange rokade 
viel niet helemaal goed. Toen hij vervolgens naar links keek, 
waar Wisse net het prachtige matspel had bereikt, werd hij 
daardoor enigszins afgeleid en gedwongen zijn dame in te 
leveren tegen toren en loper. Zo werd het een verloren partij. 
Maar alle hulde voor dit team dat op mooie wijze het degrada-
tiegevaar heeft weten te pareren. Wij hebben onze doelstelling 
gehaald.     Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag PSV/DoDo-3 - ASV-10: Hans Bloemen 
(1650) - Horst Eder (1584) 1-0; Vincent Valstar (1551) - Wisse 
Witmans (1425) 0-1; Ab Vos (1470) - Tom Verberk (1429) 0-1; Arie 
van Peet (1463) - Bryan Hieltjes (1208) ½-½; Jos Noppen (1392) - 
Ko Kooman (1335) 0-1; Gert Malestein (1235) – Henk Schunck 
(1512) 0-1. Eindstand 1½-4½.  
 
Verdienstelijk gelijkspel ASV-11: Afgelopen vrijdag speelde 
ASV 11 zijn slotwedstrijd tegen Doesborgh-1 bij de Toren in 
Arnhem-Zuid. De wedstrijd begon volgens programmering 
om 19:45 en zou het speeltempo van de jeugd aanhouden 
omdat de Toren met een jeugdteam speelde en we zodoende 
tegelijk klaar zouden zijn. Het was regenachtig weer, wat 
sommige mensen wat vertraagd zou hebben. We begonnen 
dus gewoon om 20:00. De spanning in de slotronde zat onder-
in. De kampioen (Rokade 3) was al bekend en vrij deze 
avond. De Toren Arnhem-6j stond laatste en moest winnen 
om nog kans op lijfsbehoud te maken. Dit lukte uiteindelijk 
niet. ASV-11 stond tweede en kon eventueel nog een plaatsje 
zakken, maar verder was er geen spanning. We hebben het 
seizoen constant gepresteerd, maar tegen de kampioen dat op 
1 wedstrijd na alles won konden we niet op. We speelden dus 
alleen voor de lol. Op bord 1 speelde Jonathan van der Krogt 
met zwart. Al snel nam hij het initiatief over en bouwde een 
mooie stelling op. Zijn tegenstander verdedigde echter goed 
kreeg tegenkansen. Het werd in het middenspel vrij gesloten 
en het zou gemanoeuvreer in de kleine ruimte worden. Jona-
than probeerde vervolgens de stelling open te breken wat 
zorgde voor druk op een vrijpion van Jonathan op d5. Deze 
was goed verdedigd, maar de druk op de damevleugel nam 
van beide kanten toe. Jonathan zocht naar een doorbraak, 
maar dit maakte dat er een ruil kwam waar Jonathan er met 
een loper minder voor een pion vanaf kwam. In het eindspel 
werd remise aangeboden door wit en geaccepteerd door Jona-
than. Op bord 2 speelde Liedewij van Eijk met wit een partij 
waarin ze een mooie aanval wist op te bouwen met druk op de 
koningsvleugel. Langzamerhand wist ze deze druk om te 
zetten in materiaalwinst en uiteindelijk won ze de partij. Peter 
van Deursen speelde op bord 3 met wit een spannende partij. 
Zijn tegenstander speelde goed en wist genoeg tegenspel te 
ontwikkelen om de aanval van Peters niet van de grond te 
laten komen. Peter kwam langzaam in de verdrukking en 
maakte in de afwikkeling naar het eindspel een fout dat hem 
een pion en uiteindelijk ook de partij kostte. Hans Derendorp 
speelde op bord 4 tegen een sterke tegenstander. In het mid-
denspel verloor hij een kwaliteit en mede daardoor kon hij het 
in het eindspel niet redden en verloor hij zijn partij. Clemens 
Wijman speelde op bord 5 met zwart. Zijn tegenstander week 
in de opening vrij snel af van de gebaande paden. Clemens 
trok zich hier niets van aan en bleef rustig doorontwikkelen. 
Na lange rokade van wit profiteerde hij van een fout en won 
een pion. De dreigingen werden daarna steeds groter en hij 
won zo meer materiaal. Zijn tegenstander speelde door tot hij 
mat stond. Zo deed Clemens wat hij elke wedstrijd van het 
seizoen nog gedaan heeft en dat is gewoon winnen. Met 6 uit 
6 is het wel duidelijk dat hij de topscorerspen in ontvangst 
mag nemen voor ASV-11. Op bord 6 speelde tenslotte Theo 
van Lotringen met wit. Het is fijn dat er bij ASV altijd leden 
bereid zijn om een partij te spelen. Theo wilde graag invallen 
en bekroonde zijn invalbeurt met een remise en leverde zo een 
belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het gelijkspel 
en de verzilvering van de 2de plaats. Jonathan van der Krogt 
Gedetailleerde uitslag ASV-11 – Doesborgh-1: Jonathan van der 
Krogt (1455) – Chiel Verhagen (1542) ½-½; Liedewij van Eijk 
(1436) – Henk Steinhauer (1734) 1-0; Hans Derendorp (1343) – 
Paul Delleman (1590) 0-1; Peter van Deursen (1252) – Fred Rien-
stra (1467) 0-1; Clemens Wijman (--)- Steffen Brouwer (1398) 1-0; 
Theo van Lotringen (--)-Emile Okel (1473) ½-½. Eindstand 3-3. 
 
Uitslagen interne competitie (26e ronde (14 april 2016):  
Beeke-Boel 1-0; van de Linde-Hoogland 0-1; Hendriks-Sloots 
½-½; R. Wille-Fassaert 0-1; Boonstra-de Mol 0-1; Naber-
Mercan 1-0; Kusters-Groen 1-0; Wong-Marks 0-1; Kooij - 
Vermeer 1-0; van Belle - Eder ½-½; van Buren - Kooman 0-1; 
Witmans-Zuidema 1-0; Arends-Schunck 0-1; Mollahosseini - 
Kees van Keulen ½-½; Meijer - Derendorp ½-½; van Lotrin-
gen-Rijmer ½-½; Stomphorst-J.Sanders 1-0; Liscaljet-
Sulejmani 0-1; Hartogh Heijs-Nieuwenstijn ½-½; Gubbels-
Droop 1-0; Diekema-Visser 0-1; Burger-Stibbe 0-1. 
Uitslag bekercompetitie: F. Schleipfenbauer-van Tol 0-1. 


