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Oploswedstrijd: Een tweezet van Bakhlakov en Svjatov uit 

1974. Het ziet er mis-
schien wat afwijkend uit, 
maar de oplossing is ge-
makkelijker dan gemid-
deld. Wit geeft mat in 
twee zetten. Oplossing: de 
sleutelzet is 1. La2. 
 
Kampioen: De eerste 
winnaar in de ASV-
competitie dit seizoen is 
bekend. Vorige week 
versloeg Hub Kusters in 

de finale van de bekergroep met wit Bryan Hieltjes. Hub had 
steeds het beste van het spel. Bryan verdedigde zijn stelling 
wat hij kon maar hij wist materiaalverlies niet te voorkomen. 
Dit gaf Hub niet meer uit handen en hij besliste deze finale 
in het eindspel. Hub, van harte gefeliciteerd!! Als winnaar 
van de bekergroep plaatste hij zich voor de kwartfinale van 
de Kroongroep. Daarin is Léon van Tol de tegenstander. 
Ook Bryan kan, ondanks het verlies, terugkijken op een 
goede serie in de bekergroep!! 
 
Bibliotheek: Afgelopen zaterdag was ASV weer present in 
de hal van Rozet voor een schaakdemo. Het was niet zo druk 
deze keer. Maar weinig mensen schoven aan voor een partij-
tje tegen één van onze leden. Toch waren er wat enthousias-
telingen, waaronder een jeugdspeler, die de strijd aangingen. 
En dat ging hen soms goed af. Weer anderen toonden hun 
belangstelling en vroegen naar informatie. Daaronder enkele 
ouders voor hun kinderen maar ook een paar volwassenen 
die eerder elders hadden gespeeld en naar Arnhem waren 
verhuisd. Wie weet, mogelijk pakken zij vroeg of laat het 
schaken bij ASV weer op. Dus ook al was het niet zo druk 
het kan toch zijn positieve uitwerking krijgen. Op zaterdag 9 
april is de volgende schaakdemo in de bibliotheek. 
 

Externe competitie: De tweede competitieweek bracht be-
langrijke matchpunten voor ASV-7 via een 4½-3½ winst op 
Rokade-2. Ook ASV-13 wist te winnen. Dat deden zij ten 
koste van Wageningen-8 met 2½-1½. ASV-14 speelde met 
2-2 gelijk tegen de jeugd van Velp-4j. ASV-10 was deze 
ronde vrij. Dan was er nog een superspannende bekeront-
moeting waarbij ASV-5 na een moeizaam 2-2 gelijkspel via 
het snelschaken de volgende bekerronde bereikte ten koste 
van Mook-1. In deze EP weer een reeks teamverslagen uit 
deze competitieronde. 
 
ASV-5 tegen Mook-1 bloedstollende cupwedstrijd: ASV-5 
heeft de volgende ronde gehaald van de OSBO-cup. Maar 
dat ging bepaald niet gemakkelijk. De teams ASV-5 en 
Mook-1 waren aan elkaar gewaagd. Het bleef ook lang on-
duidelijk hoe de wedstrijd zou aflopen. Na ongeveer drie uur 
spelen viel de eerste beslissing. Wouter Abrahamse speelde 
een variant die hij 36 jaar geleden had bekeken. De theorie 
had echter niet stilgestaan en hij verloor een kwaliteit. Maar 
door handig te manoeuvreren wist hij alsnog te winnen(1-0). 
De drie andere borden stonden echter allen minder. Het leek 
dan ook een nederlaag te gaan worden. Quirine Naber kwam 
heel degelijk de beginfase door maar werd als een donder-

slag bij heldere hemel verrast door een schijnoffer op haar 
koningsstelling. Ze trachtte nog haar aanval door te zetten 
maar moest toch capituleren(1-1). Tony Hogerhorst kwam 
met zwart niet goed uit de opening. Hij trachtte tevergeefs 
tegenspel te krijgen, wachtte te lang met rokeren, en kreeg 
een dodelijke penning om de oren(1-2). Ondertussen was 
Siert minder komen te staan, maar nog niet verloren. Zijn 
tegenstander deed vervolgens enkele mindere zetten, waar-
door een meerderheid van 4 tegen 3 pionnen voor hem ont-
stond, met elk bovendien nog een toren en een paard/loper. 
In razende tijdnood wist hij eerst het paard te veroveren en 
vervolgens zijn laatste pion te behouden voor promotie, fraai 
(al zeg ik het zelf!) en spannend. Toch nog een 2-2 eind-
stand. We waren ontsnapt aan een nederlaag! En nu moest er 
dus gevluggerd worden. Daar heb ik weinig van mee gekre-
gen. Het werd uiteindelijk een geflatteerde 4-0 zege. Maar 
wat een wedstrijd: de spanning droop er van af. Een beker-
wedstrijd met alles erop en eraan. Een geweldige avond! Op 
naar de volgende ronde.   Siert Huizinga 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 – Mook-1: Wouter Abraham-
se (1952) - Jan Spoorenberg (1878) 1-0 (1-0); Tony Ho-
gerhorst (1787) - Jorg Benningshof (1891) 0-1 (1-0); Qui-
rine Naber (1659) - Niek van Diepen (1859) 0-1 (1-0); Siert 
Huizinga (1727) - Ton van Dijk (1783) 1-0 (1-0). Eindstand 
2-2. ASV-5 bekert verder na snelschaken via een 4-0 winst. 
 
Belangrijke overwinning van ASV-7 tegen Rokade-2: De 
wedstrijd tegen Rokade-2 was op verzoek van de Lichten-
voorders min of meer in tweeën geknipt. Drie partijen wer-
den een week eerder vooruit gespeeld en leverden ASV-7 al 
een 2-1 voorsprong op, daar waar ook 3-0 mogelijk was 
geweest. Het was Jan Vermeer aan bord 1 die in een specta-
culaire partij het eerste punt binnenbracht. Jan ving een 
scherpe koningsaanval ternauwernood op door het slachtveld 
te verplaatsen naar de damevleugel. Zijn tegenstander zette 
zijn aanval niet door en toen sloeg Jan toe. Hij overzag ech-
ter mat in één, maar gaf de winst niet meer weg. Aan bord 2 
speelde Hans Rigter een overtuigende partij. Hij gaf Gert-Jan 
van Vliet geen enkele kans. Het zag er toen naar uit dat we 
zelfs met 3-0 voor zouden komen. Invaller Rob van Belle 
stond namelijk inmiddels zo goed dat we ook daar op het 
volle pond rekenden. Evenwel Rob blunderde via een fami-
lieschaakje en kon opgeven. Voor deel 2 was een gelijkspel 
aan de overige 5 borden genoeg om zo de voorsprong in 
stand te houden. Lang bleven het binnen de remisemarge. 
Tijs van Dijk kreeg remise aangeboden, maar kreeg het ad-
vies om het zonder teveel risico nog even te proberen tot er 
meer duidelijkheid in de andere partijen kwam. Er zat echter 
geen muziek meer in zijn stelling en de vrede werd getekend. 
Edwin Peters had na onnodig pionverlies een sterke aanval 
in handen gekregen en won op zeer fraaie wijze. Een dame-
offer op h7 en ondekbaar mat met de toren. Inmiddels zat 
Hedser Dijkstra in geweldige tijdnood. Hij was de hele partij 
aan het verdedigen en juist toen hij eruit kwam met twee 
torens voor de dame blunderde hij zomaar een toren weg. 
Ron Brachten stond inmiddels moeilijk en Werner Passchier 
had steeds een remiseachtige stand die uitliep op een eind-
spel van twee pionnen, een toren en een stuk ieder. Werner 
de loper en zijn tegenstander een paard. De spanning steeg, 
zouden we dan toch nog de winst uit handen geven? De tijd 
ging ook langzamerhand een rol spelen. Gelukkig blunderde 



zijn tegenstander. Hij deed een verkeerde torenzet. Met een 
schaakje door de loper kon Werner een kwaliteit winnen, 
waarna zijn tegenstander direct opgaf. We waren er, de 4½ 
bordpunten waren binnen en daarmee de 2 belangrijke 
matchpunten! En dat was maar goed ook want Ron hield zijn 
stelling niet. Het was bij hem een zeer scherpe opening met 
een schijn stukoffer van zijn tegenstander. Ron had hier 
wellicht beslissend voordeel kunnen behalen. Pas in het 
eindspel werd deze partij in ons nadeel beslist. ASV-7 heeft 
met deze overwinning op Rokade 2 een belangrijke stap 
gezet op de weg naar klassebehoud. Er staan inmiddels weer 
twee teams onder ons op de ranglijst. Met nog een keer winst 
in de laatste twee ontmoetingen zijn we praktisch gesproken 
veilig voor degradatie.  Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - Rokade-2: Jan Vermeer 
(1743) - Han Schuurmans (1887) 1-0; Hans Rigter (1753) - 
Gert-Jan van Vliet (1787) 1-0; Tijs van Dijk (1787) - Frank 
Roodzant (1612) ½-½; Rob van Belle (1724) - Han van de 
Laar (1664) 0-1; Hedser Dijkstra (1673) - Job Geerdes 
(1738) 0-1; Ron Brachten (1629) - Michael Broertjes 
(1613) 0-1; Werner Passchier (1672) - Rob Dijkstra (1679) 
1-0; Edwin Peters (1646) - Luuk Eisink (1550) 1-0. Eind-
stand 4½-3½. 
 
ASV-12j verliest duel om laatste plaats: Zou onze jeugd van 
ASV-12 de eerste matchpunten gaan pakken? Dat was de 
vraag bij het begin van de wedstrijd tegen Mook-3. Immers 
deze tegenstander was ook nog niet verder gekomen dan een 
gelijkspel. Er moest eerst nog wat geïmproviseerd worden 
toen één van onze jeugdspelers niet verscheen. Dit werd 
opgelost door captain Peter van Bruxvoort op de opengeval-
len plaats in te zetten. De jeugd speelde snel. Dat gold zeker 
voor Berke Bulgurcu. Met gezwinde spoed begon hij zijn 
partij. Na wat dreigingen ging zijn tegenstander in de fout en 
Berke won een stuk. Maar hij bleef daarna in hetzelfde tem-
po doorgaan en maakte daarbij de fout door in de open stel-
ling steeds maar met zijn dame te zetten in plaats van zijn 
stelling te ontwikkelen en de stukken op de damevleugel in 
de partij te betrekken. Zo ging uiteindelijk zijn dame verlo-
ren en daarmee de partij. Jammer want de opzet was aanvan-
kelijk goed en hij liet zien tot veel in staat te zijn. Nu vooral 
nog wat rustiger dan komt het zeker goed. Luc Reijnier 
speelt al veel rustiger, gebruikt zijn tijd en probeerde zijn 
stelling goed op te zetten. Helaas verspeelde hij materiaal 
wat tenslotte beslissend was. Peter van Bruxvoort zette zijn 
partij goed op en kreeg in het middenspel zeker kansen. Met 
een aftrekschaakje wist zijn tegenstander de partij toch naar 
zich toe te trekken. En dat was jammer want Peter had in 
deze partij zeker meer verdiend. Volgens zijn tegenstander 
was hij zelfs "door het oog van de naald gekropen”. De te-
genstander van Teun Gal speelde het rustig. Teun verloor 
gaandeweg een pionnetje, later een stuk en zijn tegenstander 
dwong hem uiteindelijk tot opgave. Zo werd het een 4-0 
winst voor Mook-3. Een mooi compliment na afloop voor 
onze jeugd kwam van de tegenstander van Berke: “Het leuke 
aan deze avond vond ik het enthousiasme waarmee deze 
jonge spelers een potje schaken. Mijn tegenstander nodigde 
mij direct na onze partij uit voor een "potje voor de lol". 
Mooie woorden!! Dat enthousiasme moeten we zeker koes-
teren want dat is een mooie basis voor de toekomst!! 
Gedetailleerde uitslag ASV-12j – Mook-3: Teun Gal (491) - 
Kees van Straaten (1405) 0-1; Berke Bulgurcu (409) – 
Bram Rijnbout (1228) 0-1; Luc Reijnier (466) – Tim Norris 
(1391) 0-1; Peter van Bruxvoort (--) – Paul Beursken 
(1385) 0-1. Eindstand 0-4. 
 

ASV-13 pakte tweede zege: In de wedstrijd tussen ASV-13 
en Wageningen-8 werd in het eerste uur rustig gemanoeu-
vreerd. Maar daarna ging het met name aan het vierde bord 
los. Tamara Liscaljet zette een mooie aanval op en haar 
tegenstander hielp haar nog door pardoes een toren weg te 
geven. Er werd nog rustig doorgespeeld tot aan mat. Hans 
Meijer die inviel voor Jan Diekema zette de partij rustig op. 
Toen in het middenspel de stelling helemaal dicht werd 

geschoven werd tot remise besloten. Theo van Lotringen 
kwam in de opening licht in het nadeel en moest alle zeilen 
bijzetten om een gelijk eindspel te bereiken. Toen zijn tegen-
standster de dames wilde ruilen koos zij daarvoor een ver-
keerd veld. Het betekende verlies van de dame en de partij. 
Als laatste bleef Jan Zuidema over. Hij stond redelijk in een 
zeer tactisch middenspel. Op een gegeven ogenblik meldde 
hij mij dat hij een stuk ging verliezen. Vervolgens zette zijn 
tegenstander de variant in die volgens Jan tot stukverlies zou 
leiden. Er was echter een tussenzet die dit probleem zou 
kunnen oplossen. Dit werd helaas niet door Jan gezien. Even 
later was er met een stuk minder geen houden meer aan en 
gaf Jan op. Al met al een leuke, spannende avond met een 
2½-1½ winst voor ASV-13.  Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag ASV-13 – Wageningen-8: Jan Zui-
dema (1421) – Joren Mulder (1635) 0-1; Hans Meijer 
((1371) – Marc Bruggeman (1140) ½-½; Theo van Lotrin-
gen (--) – Marielle ten Have (1005) 1-0; Tamara Liscaljet 
(661) – Kees van Lenten (--) 1-0. Eindstand 3½-1½. 
 
Gelijkspel voor ASV-14: De uitwedstrijd van ASV-14 tegen 
de jeugd van Velp-4j, met daarin de jeugdspelers Floris van 
Capelleveen en Jean Lewin die ook bij de ASV-jeugd lid 
zijn geweest, bleef uiteindelijk spannend tot het eind. Daar 
zag het in het begin zeker niet naar uit want ASV-14 verloor 
al snel 2 partijen. Kazem Mollahosseini verviel weer in zijn 
oude fout door veel te snel te spelen. Al spoedig waren beide 
spelers in het eindspel aanbeland. Dit toreneindspel zag er al 
heel verdacht voor Kazem uit maar hij wist hierin nog aardig 
te rommelen. Na torenruil won hij wel een pion terug maar 
een blunder die niet veel later volgde was beslissend. Thijs 
Stomphorst speelde tegen Floris van Capelleveen. Deze 
jeugdspeler ging direct vol in de aanval. Thijs had daar niet 
het juiste antwoord op. Hij verspeelde een paar zetten met 
zijn dame, de ontwikkeling van zijn stukken bleef daardoor 
achter en het was al heel snel gebeurd. Jan Sanders maakte 
wat goed. Hij zat grieperig en snipverkouden achter het bord 
en had willen afzeggen maar was toch maar gegaan om het 
team niet in de steek te laten. Een echte doorzetter!! Hij had 
wat geluk gehad, zei hij na afloop. Ergens in het middenspel 
had hij de dame gewonnen tegen een toren. Ook had hij al 
een stuk buitgemaakt. Met dame en paard volgde snel mat 
op g2. Daarmee was het 2-1 en was Nedzat Sulemani nog 
bezig tegen Jean Lewin in een stelling waarbij Nedzat aanval 
had met dame en toren via de open h-lijn maar met de zwarte 
loper op h7 en een paard op f6 werden alle dreigingen door 
zijn tegenstander in toom gehouden. Er volgde uiteindelijk 
een afwikkeling naar een dubbel toreneindspel met een pion 
minder. Met een vrije vijandelijke g-pion was dit normaal 
gesproken op den duur verloren voor Nedzat. Een stel torens 
werd vervolgens geruild. Na een paar mindere zetten greep 
Nedzat zijn kans. Hij won een pion terug, kon daarna de 
andere toren ruilen en pikte meteen ook de vrijpion met zijn 
koning mee. De rollen waren opeens omgedraaid en had 
Nedzat vanuit mindere positie een vrijpion. Dit pionneneind-
spel was gewonnen en zo werd het toch nog 2-2, het tweede 
gelijkspel voor ASV-14 in deze competitie. 
Gedetailleerde uitslag Velp 4j - ASV-14: Jan Stuut (431) - 
Kazem Mollahosseini (1433) 1-0; Floris van Capelleveen 
(872) - Thijs Stomphorst (1328) 1-0; Jean Lewin (752) - 
Nedzat Sulejmani (1351) 0-1; Rick Schuren (--) - Jan San-
ders (1325) 0-1. Eindstand 2-2. 
 

Uitslagen interne competitie 20e ronde (25 februari 2016): 
Beeke-Bus 1-0; Reulink-van Tol 0-1; P. Verhoef-Hoogland 
0-1; R. Wille-Knuiman ½-½; R. Verhoef-Boonstra 1-0; de 
Lange-Braun 0-1; de Mol-Mercan 0-1; Vliek-Wong 0-1; van 
Buren-van Belle 0-1; Vermeer-Eder 1-0; Arends-Koeweiden 
1-0; Veerman-Witmans 1-0; van der Krogt-de Kok 1-0; 
Kooman - Kees van Keulen 0-1; Mollahosseini - Stomphorst 
1-0; Derendorp - Rijmer 0-1; Gubbels - Hartogh Heijs 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Gerlich - Wilgenhof 0-1; 
Finale bekergroep: Kusters - Hieltjes 1-0 Hub Kusters win-
naar bekergroep. 


