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Oploswedstrijd: Men zou kunnen denken, dat dit een studie 
is. Nee, het is een stand uit voorwedstrijden voor het kampi-
oenschap van de USSR in 1949. Nezhmetdinov versloeg hier 
met wit Solmanis. Dat ging overigens nogal snel. Wit speelt 

en wint. Oplossing: 1. Tc8 en 
er valt voor zwart niets meer 
te redden. Zijn pion wordt 
tegen gehouden en als de 
koning op c8 slaat valt pion 
h6 niet meer te stoppen. 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 
1 maart is het alweer de voor-
laatste schaakmiddag in de 
reeks van het Daglichtschaak. 
U weet het intussen: aanvang 
14.00 uur in het Nivon-
gebouw aan de Molen-

beekstraat en dat alles onder leiding van Jan Vermeer. 
 
Bibliotheek: Komende zaterdag staan we weer in de hal van 
de bibliotheek voor de eerste schaakdemo in 2016. We hopen 
het schaken en ASV weer onder de aandacht van de bezoe-
kers te kunnen brengen. Wie weet levert het nieuwe leden 
op….? Bent u toevallig in de stad kom dan een partijtje mee-
spelen. 
 
Externe competitie: Veel competitiewedstrijden afgelopen 
week. De verslagen over het wel en wee van onze teams 
komen in de komende nummers aan u voorbij. Deze week is 
het de 2e speelweek in de OSBO-competitie. Daarin van-
avond het vervolg van ASV-7 tegen Rokade-2. Na 3 vooruit-
gespeelde partijen staat het zevende met 2-1 voor. Ook ASV-
13 speelt vanavond thuis tegen Wageningen-8. Morgenavond 
gaat ASV-14 op bezoek bij Velp-4j. Dan hebben we ook nog 
de OSBO-cup. Daarin speelt ASV-5, als enige overgebleven 
ASV-team vanavond thuis tegen Mook-1. Nu de eerste ver-
slagen van onze teams. 
 
ASV-5 gaat kleurloos competitieslot tegemoet: ASV-5 speel-
de vrijdag een slordige wedstrijd tegen koploper De Schaak-
maat-1j. Aan beide kanten ging veel mis en de gelukkigste 
won uiteindelijk. En dat waren de Apeldoorners die met 3½-
4½ aan het langste eind trokken. Na een uur spelen was het al 
1-1. Paul van der Lee deed het al snel verkeerd en werd met 
een simpel torenoffer matgezet. Coen Mekers won op het-
zelfde moment een stuk met een listig schaakje. Tony Hoger-
horst verrekende zich aan het topbord en verloor een stuk en 
niet veel later verloor ook Quirine Naber. Planloos spel kostte 
vooral veel bedenktijd. In tijdnood viel haar slechte stelling 
definitief om. Siert Huizinga stond lang actiever, maar beslis-
send voordeel kwam er niet. Zetherhaling in een dubbeltoren-
eindspel zorgde voor remise. Dat gold ook voor Rob Huberts 
tegen oud-ASV-er Gonzalo Tangarife. Een moeilijke stelling 
waarin Rob licht voordeel had maar voldoende was dit niet. 
Twee plusremises dus, maar er was meer nodig. Dat extra 
had moeten komen van Erik Wille. Hij strafte een mislukte 
opening genadeloos af. Met een stuk meer en 25 minuten 
tegen 20 seconden ontstond er echter kortsluiting. Het stuk 
werd teruggegeven en meteen was de stelling potremise. Jan 
van de Linde speelde de beste partij van de avond. Toen de 
zware stukken eraf waren, buitte Jan een subtiel voordeel ten 
volle uit. Een vrijpion besliste tenslotte na een trucje. Vier 
punten achter de koploper en vier punten boven de streep. De 
rol van ASV-5 is uitgespeeld, maar laten we ons in ieder 
geval nog richten op de tweede plaats. Wie weet levert dit 
nog wat op bij eventuele versterkte promotie.   Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - De Schaakmaat-1j: Tony 
Hogerhorst (1787) - Maarten Beekhuis (2104) 0-1; Jan van 
de Linde (--) - Yassine Mouhdad (1769) 1-0; Paul van der 
Lee (1797) - Jan Dirk Vriend (1905) 0-1; Rob Huberts 
(1836) - Gonzalo Tangarife (1948) ½-½; Erik Wille (1885) - 
Jonah Zijlma (1704) ½-½; Quirine Naber (1659) - Casper 
Wouters (1735) 0-1; Siert Huizinga (1727) - Colin Wouters 

(1517) ½-½; Coen Mekers (1856) - Renso Steunenberg 
(1546) 1-0. Eindstand 3½-4½. 
 
Degradatieduel ASV 6 eindigt in gelijkspel: De uitwedstrijd 
van ASV-6 in Wijchen tegen Kasteel-2 is in een 4-4 gelijk-
spel geëindigd. De avond begon met een snelle overwinning 
van Marco Braam tegen een onervaren jeugdlid van de Wij-
chense club. Helaas ging die voorsprong snel verloren door 
wat onnauwkeurigheden van Albert Marks. Het kostte enkele 
pionnen en voor 22.00 uur de partij. Inmiddels was de partij 
van Piet de Mol remise geworden. Na een goed middenspel 
vervlakte de partij. Robert Naasz bracht ons weer op een 
voorsprong. Hij zegt er zelf over: ondanks dat ik een kwaliteit 
verloor bleef mijn stelling beter met een loperpaar, een ge-
weldig centrum en een aanval over de open g-lijn. Uiteinde-
lijk besliste een blunder de partij snel. Jan Groen nam na 
uitgebreid overleg een aangeboden remise aan. Zijn partij 
was steeds in balans. Nico Schoenmakers sloeg 3x(!) een 
remiseaanbod af in een gelijkstaand toreneindspel. Hij nam 
daarop risico en verloor een pion, maar bereikte op wonder-
lijke wijze toch nog remise. Met een punt voorsprong res-
teerden de partijen van Jacques Boonstra en Jeroen Kersten. 
Jacques raakte in vliegende tijdnood, verloor een stuk en 
werd mat gezet. Jeroen moest helaas genoegen nemen met 
remise. In een ingewikkelde partij heeft hij geen goed plan 
kunnen verzinnen en remise werd het resultaat. Het 4-4 eind-
resultaat is wat teleurstellend, maar voor ons nog niet hope-
loos. De volgende ronde spelen we tegen De Toren-3 en bij 
een overwinning passeren we hen op de ranglijst, bij een 
nederlaag echter is degradatie praktisch gesproken niet meer 
te voorkomen. Voor Marco Braam had de avond een bijzon-
der verloop. Eerst een snelle overwinning in 12 zetten, daarna 
een avond wachten met een teleurstellende uitslag en over de 
weg naar huis, schreef hij mij: “Toen ik ruim na twaalven 
over de brug op de Neerbosscheweg reed brak een stuurkogel 
af waardoor ik met alle macht moest proberen om niet met 
auto en al in een zijarm van de Waal terecht te komen. Twee 
uur duurde het totdat mijn auto bij een garage kon worden 
afgeleverd, dus ik ging blauw van de kou mijn mandje in. De 
vraag is waar ik het meest van geschrokken ben, het over de 
kop gaan van ASV-6 of van mijn auto”. Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-2-ASV-6: Rob Duin 
(1903)-Jeroen Kersten (1849) ½-½; John Klein Douwel 
(1878)-Jacques Boonstra (1823) 1-0; Simon v. Dijk (1566)-
Nico Schoenmakers (1830) ½-½; Mark Topper (1597)-Piet 
de Mol (1815) ½-½; Leo van Dijk (1587)-Jan Groen (1734) 
½-½; Henk Rutten (1650)-Robert Naasz (1695) 0-1; Jos 
Steinmann (1593)-Albert Marks (1728) 1-0; Adar Zeren 
(913)-Marco Braam (1689) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
ASV-8 neemt eerste plaats over: Door de verrassende neder-
laag van PION-4 tegen Tornado-2j zijn wij de trotse koploper 
in de klasse 3H geworden door een 3½-2½ overwinning op 
UVS-6. Met nog 2 wedstrijden te gaan hebben we het kampi-
oenschap in eigen hand. Door een snelle overwinning van 
Oscar Mercan op zijn charmante tegenstandster kwamen we 
op 1-0. Walter Wong kwam in een Siciliaan al snel in een 
prettige stelling terecht. zijn enige probleem was een gaatje 
op f3 en g2 waar zijn tegenstander met de dame en witte 
loper druk op had. Het lukte Walter om de diagonaal a8-h1 
door middel van een blokkade te sluiten en wikkelde vervol-
gens af naar winst. Ook ik had een voordelige stelling bereikt 
maar mijn tegenstander bleef taai en goed verdedigen. Ver-
moedelijk heb ik ergens door een kwaliteitsoffer niet te spe-
len de directe winst laten liggen. Nu kwam ik door enkele 
onnauwkeurigheden en een blunder in een verloren stelling 
terecht. De stabielste speler dit seizoen is Lion de Kok. Al 
zijn partijen zijn van een degelijk gehalte. Ook nu speelde hij 
een prima partij in een voor hem inmiddels vertrouwde ope-
ning. Met het loperpaar dacht hij op de langere termijn voor-
deel te gaan behalen. Met een mooie paardzet moest hij het 
loperpaar echter inleveren en bracht het een dubbelpion op de 
f-lijn. Na dameruil werd de pionnenstructuur weer in ere 



hersteld. In het toreneindspel wat volgde had zijn tegenstan-
der aanvankelijk behoorlijk voordeel. Door planloos spel kon 
Lion de partij eenvoudig doen kantelen in zijn voordeel, 
waarna hij het pionneneindspel met twee pluspionnen su-
bliem naar winst voerde. Theo Koeweiden zorgde voor het 
winnende halfje in een partij met wisselende kansen die werd 
doorgespeeld tot er geen pionnen meer op het bord stonden. 
Het resterende toreneindspel was remise. Bob Kooij tenslotte 
verloor zijn partij door tijdsoverschrijding. Tijdens de partij-
en werd geconstateerd dat de klokken van Bob en Theo zon-
der increment van 10 seconden waren ingesteld. Dit werd 
tijdens de wedstrijd wel gecorrigeerd maar het is nooit vast te 
stellen hoeveel invloed dit op het verloop van zijn partij heeft 
gehad. Jammer.    Hub Kusters 
Gedetailleerde uitslag UVS-6 - ASV-8: Ismail Jamshedy 
(1699) - Bob Kooij (1588) 1-0; Theo Felet (1654) - Theo 
Koeweiden (1618) ½-½; Tobi van Scheijndel (1409) - Wal-
ter Wong (1595) 0-1; Frans Neijenhuis (1517) - Hub Kus-
ters (1568) 1-0; Jos Buijs (1356) - Lion de Kok (1501) 0-1; 
Valerie Janssen (1095) - Oscar Mercan (1490) 0-1. Eind-
stand 2½-3½. 
 
ASV-9 kan niets meer overkomen: Het negende is met een 
raar seizoen bezig. Er zijn slechts zeven ploegen in de race. 
Normaal degradeert er eentje naar de vierde klasse. Maar het 
zou nu zonder degradatie kunnen. Ook als teamleider weet ik 
daar het antwoord niet op. Twee teams bungelen onderaan: 
Dodewaard en De Toren-7. Tegen de eerste moesten wij 
afgelopen donderdag. Wat een zwak team, zeg. Flauwe kul 
natuurlijk. Als je naar hun ratings kijkt zie je dat ze ongeveer 
even sterk zijn als ons eigen team. Wellicht hebben ze pech 
gehad. Daarom liefst vol aan de bak. Ik was echt blij, dat 
Abbes Dekker zijn eerste externe wedstrijd in ons team kon 
spelen. Natuurlijk is hij niet meer zo sterk als vroeger. Maar 
dat vindt iedereen logisch als je zoveel jaren niet meer ge-
speeld hebt. Maar Abbes heeft zichtbaar nog dezelfde gretig-
heid. Vanuit de opening ging hij er hard tegenaan. Misschien 
zelfs te hard. Zonder materiaal in te boeten kwam hij zelfs 
slechter te staan. Maar de tegenstander kon er niet veel meer 
mee dan dreigen. Dodewaard heeft best een relatief sterke 
top. Onze topborden (Zekria Amani en Gerrie Arends) had-
den de handen vol. Bij beiden woedde een ingewikkelde 
strijd. Het stond er min of meer gelijk, maar je moest niet 
proberen remise te voorspellen. Toch waren zij de eersten, 
die een remise kwamen melden. Zo hadden we drie maal een 
halfje aan de drie hoogste borden en moest eventuele winst 
van de staart afkomen. Dat lukte ook prima. Frans Veerman 
stond wel een pion voor, maar hij vreesde toch voor zijn 
leven. Maar zijn tegenstander kwam hem te hulp met gewel-
dige vrijgevigheid. Ikzelf had ook een pion weten te verove-
ren. Die werd het eindspel ingestuurd van paard tegen loper. 
Mijn tegenstander hoopte nog op “een dode paard”, maar het 
dier bleek duidelijk sterker dan de loper. Kees van Keulen 
heeft het laatste halfjaar een grote sprong voorwaarts ge-
maakt. Hij was duidelijk beter dan zijn tegenstander. Deze 
laatste had koningsaanval en dacht met een stukoffer te kun-
nen doordrukken. Dat was echter een foute calculatie. Zo 
werd het een gewonnen wedstrijd met 4½-1½. 

Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-9 - Dodewaard: Zekria Amani 
(1621) - Marinus Bitter (1665) ½-½; Gerrie Arends (1490) – 
Wim Janssen van Doorn (1644) ½-½; Abbes Dekker (--) – 
Bart Crum (1447) ½-½; Hendrik van Buren (1480) – Arie 
van Ommeren (1309) 1-0; Frans Veerman (1448) – Erik 
Cramer (1391) 1-0; Kees van Keulen (1293) – Koen van 
Reeden (1205) 1-0. Eindstand 4½-1½.  
 
ASV 15 pakt knap punt tegen kampioenskandidaat: ASV-15 
heeft vorige week een uitstekende prestatie geleverd tegen 
Koningswaal 2 want een 2-2 gelijkspel tegen de Beuningse 
ploeg die met Mook-2 in een titelrace is verwikkeld is razend 
knap. ASV-15 opende sterk. Arjan Hoenselaar won in de 
opening een pion, maar moest daarvoor wel een vijandelijke 
toren in zijn stelling toelaten. Met een combinatie won Arjan 
er echter nog een kwaliteit bij, waarna het eindspel kinderspel 
was. Bij Jelle Noordhuis ging het mis. In een gelijkopgaand 
duel miste hij een penning die hem een stuk kostte. André de 
Groot verspeelde veel zetten in de openingsfase. Pas nadat de 
koning met een rokade in veiligheid gebracht was, kon hij 
zich loswerken. Remise was de beloning voor het harde wer-
ken. Danny Hageman speelde een duel met wisselende kan-
sen. In een iets beter eindspel verspeelde Danny een pion. De 
tegenstander kwam in een gewonnen stelling, maar miste 
zetherhaling. Remise was daarmee wel een terechte uitslag.
     Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag ASV-15 - Koningswaal-2: André de 
Groot (1396) - Gerrit Gerrits (1688) ½-½; Danny Hageman 
(1308) - Alex van Oosterhout(1584) ½-½; Arjan Hoenselaar 

(--) - Marco van Loon (1621) 1-0; Jelle Noordhuis (1271) - 
Benno Strerenborg (1601)0-1. Eindstand 2-2. 
 
Toernooien: Het was een drukke schaakdag afgelopen zater-
dag met maar liefst 8 toernooien verspreid over Nederland 
t.w. Hardenberg, Rotterdam, Roelofsarendsveen, Berkel 
Enschot, Heemskerk, Elst, Epe en Baarn. Bij de laatste 
3genoemde toernooien waren onze clubgenoten van de partij. 
Hieronder hun resultaten. 
 
Epe: Het verging beide ASV-ers Ruud Wille en Ko Kooman 
niet slecht bij het 21e rapidtoernooi van de organiserende 
vereniging De Zeven Pionnen in Epe. Ruud startte in groep 1 
met 2 winstpartijen tot hij in ronde 3 en 4 met zwart achter-
eenvolgens de favorieten Thomas Beerdsen en Richard Ved-
der trof. Beiden waren duidelijk een maatje te groot. Na een 
wat gelukkige winst in ronde 5 volgde een remise tegen de 
sterke Luuk de Ruijter die in betere stelling zomaar eeuwig 
schaak toeliet toen deze met de koning naar het verkeerde 
veld ging. Bij analyse bleek de stelling voor hem gewonnen 
maar het was lastig te vinden. In de slotronde was het de 
tegenstander van Ruud die de laatste fout maakte waarvan 
Ruud profiteerde. Met 4½ uit 7 eindigde Ruud op een 3e 
plaats achter toernooiwinnaar Beerdsen (7 punten). Thomas 
versloeg Vedder in de 7e ronde in een dame-eindspel. Vedder 
werd daarmee met 6 punten tweede. Door een wat ongeluk-
kige indeling kreeg Ruud 5 keer zwart toebedeeld. Ko 
Kooman speelde in groep 3 en begon meteen met een neder-
laag. Even wakker worden heet dat. Daarna kwam Ko in het 
ritme en won 2 keer op rij. Hij was toen net voor de pauze 
optimistisch over het vervolg maar hij wist het niet door te 
zetten en verloor daarna 2 keer om ronde 6 en 7 tenslotte 
weer winnend af te sluiten. Ko was ondanks een plusscore 
van 4 uit 7 niet geheel tevreden. Er had meer ingezeten. Hij 
eindigde op een gedeelde 8e plaats in een veld van 22 spelers. 
Het was een gezellig en goed georganiseerd toernooi met 84 
deelnemers waarvan 24 jeugdschakers die in een aparte 
jeugdgroep speelden! 
 
Elst: Ook De Elster Toren organiseerde afgelopen zaterdag 
een rapidtoernooi. Het was de 10e editie en er namen 64 
schakers aan deel. Daaronder natuurlijk weer de nodige ASV-
ers, maar liefst 10 in getal, van wie Dirk Hoogland op elo als 
2e was genoteerd. Spanning was er volop want tot aan de 7e 
ronde was het nog niet duidelijk wie het toernooi zou gaan 
winnen. Het was uiteindelijk John van Ginkel van de organi-
serende vereniging die met 6½ uit 7 de toernooiwinst greep 
via winst in de slotronde op tweevoudig winnaar Martien van 
der Meijden (S.V. Dubbelschaak). Ook Mariska Bertholee, 
met een elo van 2228 de hoogste gerate speler in dit toernooi, 
had nog kans op de eindzege. Zij trof Dirk Hoogland als 
tegenstander in de slotronde die een half punt op de drie 
koplopers had moeten toegeven. Dirk kon dus alleen gedeeld 
1e worden als op het andere bord remise de uitslag zou wor-
den en hij zelf zou winnen. Een spannende slotronde volgde. 
Mariska stond beter maar gaf door een damezet Dirk de kans 
zijn toren en beide lopers optimaal te benutten en zo de winst 
te pakken. Maar door een beslissing aan bord 1 in het voor-
deel van John van Ginkel werd Dirk 2e in de eindstand met 
een score van 6 uit 7. In het achtervolgende groepje van 4 
spelers eindigde Rob Huberts op een gedeelde 3e plaats met 
5½ uit 7. Ook een uitstekende prestatie. Edwin Peters kan 
eveneens terugkijken op een prima toernooi. Hij kwam, 
evenals ons dubbellid Patrick van Waardenburg, uit op een 
puntentotaal van 4½ uit 7. Désiré Fassaert en Dick Vliek 
vinden we terug in de eindrangschikking met 4 uit 7. Oscar 
Mercan en Horst Eder behaalden met 3½ punt de 50%. Hub 
Kusters kwam tot 3 punten en Kazem Mollahosseini 2½ punt.  
 
Baarn: Aan het 1e Jan Overbeek Rapidtoernooi in Baarn werd 
afgelopen zaterdag door Jochem Woestenburg deelgenomen. 
Gespeeld werd in groepen van 8 ingedeeld op speelsterkte. Er 
namen in totaal 83 schakers deel zodat enkele groepen uit 7 
spelers bestonden en was er dus een bye. Een mooi succes 
voor de organiserende Baarnse S.V. Jochem kwam uit in 
groep 1 en eindigde in deze sterke groep met een keurige 3½ 
uit 7 op een 4e plaats. In de 1e ronde verloor hij van de latere 
winnaar Alejandro de Diego (elo 2281) van VAS uit Amster-
dam. Zeker valt ook de sterke remise te noemen tegen Ewout 
de Groote, elo 2315. De organisatie was mede in handen van 
Pascal Losekoot. Hij nam ook de wedstrijdleiding en arbitra-
ge voor zijn rekening. De organisatie is vast van plan om het 
een terugkerend evenement te laten worden. 
 
Uitslagen interne competitie 19e ronde (18 februari 2016): 
Hoogland - Bus 1-0; Knuiman - P. Verhoef 0-1; van de Linde - R. 
Wille 1-0; Sloots - Hogerhorst ½-½; R. Verhoef - Fassaert 1-0; 
Huizinga - Naber 1-0; de Mol - Witmans 1-0; Eder - van der Krogt 
½-½; Zuidema - Derendorp 1-0; Hartogh Heijs - Kooman 0-1; Mol-
lahosseini - Visser 1-0; van Lotringen - J. Sanders 1-0; Maas-Meijer 
0-1; Gubbels - Viets 1-0; Droop - van Dijk 0-1. 


