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Oploswedstrijd: Olympiades bieden vaak een veelvoud aan 
materiaal. Logisch, er worden gewoonlijk duizenden partijen 
gespeeld. Dergelijke grootschalige gebeurtenissen zijn er 
natuurlijk meer. Hierbij een stand uit het EK voor landen-
teams, dat in 1989 in Haifa werd gehouden. Hort won hier 
met zwart van de Engelsman Adams. Hoe deed hij dat? 

Zwart speelt en wint. 
Oplossing: 1…g3+ 2. 
Kxg3 (het is duidelijk 
dat 2. Kg1 vanwege 
2…Txf4 slecht uitpakt 
Die toren mag niet 
worden geslagen. 
3….Te1 is dan immers 
mat). 2…Pe4+ en ook 
dit kost wit materiaal. 
 
Rapidcompetitie: Na 
de vorige rapidavond 
zijn er intussen alweer 
6 ronden voor de in-
terne gespeeld. Tijd 
dus voor wat afwisse-

ling en dat doen we met de voorlaatste rapidavond. Om de 
stand nog even in herinnering te roepen. Jaap Amesz gaat 
aan de leiding met Tom Bus op 1½ punt als tweede. Daar-
achter op gepaste afstand een groepje van 4 met 2 punten 
minder dan Tom. Komt de spanning nog terug of….? In de 
extra competitie gaat Pim Rijmer ongeslagen aan kop ge-
volgd door Bart de Kort. Volgende week volgt dan weer 
ronde 25 in de interne. 
 
Externe competitie: In de KNSB-bekerontmoeting tussen 
ASV-1 en Voerendaal werd vorige week uitschakeling een 
feit. De Limburgers wonnen met ½-3½. In de OSBO-
competitie speelde ASV-8 thuis knap met 4-4 gelijk tegen 
koploper Mook-1. De 3½-2½ zege van ASV-10 op De To-
ren-8 betekende voor onze clubgenoten meteen vrijwel zeker 
handhaving in de 3e klasse! ASV-11 verloor een dag later 
met 6-0 van de jeugd van De Toren-6j. De slotronde gaat 
hier de beslissing brengen! In deze EP een vervolg op de 
vele verslagen met daarbij natuurlijk kampioen ASV-13!! 
 
ASV-1 uit bekerstrijd: ASV-1 kan terugkijken op een prima 
bekerseizoen maar in de 4e ronde was Voerendaal vorige 
week toch een maatje te groot hoewel ASV goed weerstand 
bood. De landskampioen van het seizoen 2011-2012 won 
met ½-3½. In dat bewuste seizoen maakte onze Tom Bus 
deel uit van dat kampioensteam. Nu mocht hij als ASV-er 
tegen zijn kameraden uit die tijd spelen. In de wedstrijd 
kwam ASV-1 al snel op achterstand door verlies van Otto 
Wilgenhof. Hij kwam niet goed uit de opening nadat hij van 
de theorie had afgeweken en zag via de open c-lijn een toren 
binnenkomen. Toen hij vervolgens de enige verdedigingszet 
miste, kwam ook de vijandelijke dame binnen en kon hij 
meteen opgeven. Peter Boel maakte er weer een spektakel 
van. Hij offerde een kwaliteit voor een kansrijke aanval. 
Vervolgens offerde hij er nog een paard bij. Het werd alle-
maal heel spannend en het was ook heel erg onduidelijk. Het 
bleek net niet gewonnen. Op dat moment had Peter voor 
eeuwig schaak moeten kiezen. Hij ging echter door daar 
waar de muziek uit de stelling was en toen ging het mis. 
Michiel Blok kende in de opening geen problemen, verkreeg 
makkelijk spel en stond de hele tijd een fractie beter maar 
het bleek niet voldoende voor de winst. In een toreneindspel 
met ieder drie pionnen werd de partij remise gegeven. Tom 
Bus speelde een spannende partij tegen hun grootmeester. 
Vooraf had Tom al aangegeven graag tegen hem te spelen en 
onze ASV-er kennende had hij zich ook terdege voorbereid. 
Het ging lang gelijk op maar gaandeweg werd de konings-
vleugel van Tom wat kwetsbaar. Ergens had hij in die fase 

een verdedigende zet moeten spelen. Nu werd het stelling-
voordeel steeds duidelijker. Tom had bovendien veel meer 
tijd gebruikt en in tijdnood ging het dan ook mis. Het beker-
avontuur zat erop.  
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Voerendaal: Tom Bus 
(2197) – GM Daniel Hausrath (2486) 0-1; Otto Wilgenhof 
(2196) - Ivo Wantola (2352) 0-1; Peter Boel (2102) – IM 
Christian Braun (2335) 0-1; Michiel Blok (2136) - Ruud 
van Meegen (2235) ½-½. Eindstand ½-3½. 
 
ASV-13 pakt titel via vijfde zege op rij: ASV-13 is op 
maandag 13 maart jl. kampioen geworden in de 4e klasse I. 
Met grote overmacht werd de titel binnengehaald. Met alleen 
de slotronde nog te gaan, heeft dit team maar liefst 5 match-
punten meer dan nummer twee. Op visite bij de laatste con-
current De Toren-10 haalde ASV-13 maar weer eens flink 
uit. Zonder Seyma Zararsiz en Peter van Deursen, maar met 
de uitstekende invallers Arjan Hoenselaar en Jan Sanders 
begon ASV-13 sterk. André de Groot zag zijn tegenstander 
al vroeg in de partij va banque een stuk offeren. Een typisch 
gevalletje van “spoken gezien”. André streek in alle rust het 
punt op. Dat deed kort daarna ook Jan Diekema, die de nog 
ongeslagen topscorer van De Toren-10 tegenover zich had. 
Na een vroege dameruil won ook Jan snel een stuk. In het 
eindspel kwam daar nog een tweede stuk bij. Jan Sanders 
kwam in de opening een pion achter. Met een leuke combi-
natie won hij echter de dame tegen een toren en een stuk. In 
het eindspel bleek de dame oppermachtig. Arjan speelde een 
gelijkopgaand gevecht dat in de tijdnoodfase in remise ein-
digde. Hulde aan de kampioenen en nu ligt er nog de uitda-
ging om ook de laatste wedstrijd op de slotronde in eigen 
huis te winnen.    Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag De Toren-10 - ASV-13: Yannick van 
der Horst (1082) - André de Groot (1394) 0-1; Gerjan 
Brands (1100) - Arjan Hoenselaar (-) ½-½; Fred Schonis 
(989) - Jan Diekema (1003) 0-1; Theo Giesbers (800) - Jan 
Sanders (1345) 0-1. Eindstand ½-3½. 
 
ASV-3 pakt broodnodige winst op concurrent: Daar waar de 
stand 2 ronden terug nog “code rood” aangaf lijkt ASV-3 
opnieuw het vege lijf te redden. In deze 7e ronde slaagde ons 
team erin om het degradatiespook op afstand te zetten door 
tegen Zukertort Amstelveen-3 een zwaarbevochten 4½-3½ 
zege te boeken, waardoor het gat met de degradatiezone 
twee wedstrijden voor het einde 3 punten is. In deze wed-
strijd was alles op alles gezet met topscorer Michiel Blok in 
de gelederen en Jan van de Linde die was doorgeschoven 
doordat Jochem Woestenburg verhinderd was. Belangrijk 
gegeven was natuurlijk de 1-0 voorsprong bij aanvang door 
winst van Murat Duman in een vooruitgespeelde partij. Een 
mooie stimulans. Murat bereikte een gunstig lopereindspel, 
waarin de tegenstander een verborgen remiseweg niet vond. 
Op de wedstrijddag was de start ook al goed. Daan Holtac-
kers kwam met zwart goed uit de opening en er kwam een 
stelling op het bord waarin weinig aan de hand was. Daarin 
koos zijn tegenstander voor een actie in het centrum die een 
pion kostte. Na nog een mindere zet gaf hij meteen op, mis-
schien iets te vroeg maar voor ons derde natuurlijk een wel-
kom resultaat. Zukertort Amstelveen-3 kwam echter terug in 
de wedstrijd. Michiel Blok, die al zijn partijen nog had ge-
wonnen, wilde ditmaal iets te graag winnen. Hij forceerde en 
verloor daarbij materiaal. Mick van Randtwijk reageerde in 
de opening niet goed op een afwijkende zet van zijn tegen-
stander. Hij kwam daarna niet meer in de partij, kon weinig 
meer uitrichten en verloor uiteindelijk. Door deze regelmati-
ge nederlaag kwam de tussenstand op 2-2. Fred Reulink 
kreeg na een mindere opening een koningsaanval over zich 
heen. Dit sloeg echter niet door. Wel kwam Fred een pion 
achter maar kwam desondanks wat beter te staan in het eind-
spel. Dit wist hij in winst om te zetten. In de slotpartijen 
kwam het op de juiste vechtersmentaliteit aan. En daar was 



niets mis mee bij de ASV-ers. Bent Schleipfenbauer gaf het 
goede voorbeeld. Na een onhandig gespeelde opening kwam 
Bent moeilijk te staan. Nauwkeurig verdedigend wist Bent 
echter een remise-eindspel te bereiken. Zijn tegenstander 
ging echter vol door op winst en miste toen een fraai lo-
peroffer van Bent. Een pion promoveerde en het punt was 
binnen. Tegenover deze meevaller stond een onverwachte 
nederlaag van Jan van de Linde. Jan wist een vrijpion te 
creëren en hij probeerde deze tot promotie te brengen. Hij 
manoeuvreerde alle zware stukken naar zijn vrijpion en toen 
bleek zijn koning niet veilig genoeg te staan. De Amstelve-
ner won vervolgens met een mooie combinatie materiaal en 
de partij. Alle druk lag daardoor bij captain Theo Jurrius. 
Vanuit de opening stond hij beter en Theo won zelfs een 
pion. Vervolgens wilde Theo teveel, waardoor zijn opponent 
tegenkansen kreeg. Er gingen twee pionnen verloren, waarna 
Theo nog juist een matdreiging op het bord wist te brengen. 
De tegenstander moest toen wel in eeuwig schaak vluchten. 
Het beslissende halfje was daar en dat betekent vrijwel zeker 
dat ASV-3 ook komend seizoen in de derde klasse KNSB te 
bewonderen is. 
Gedetailleerde uitslag ASV-3-Zukertort Amstelveen-3: 
Michiel Blok (2136)-Jan Helsloot (1932) 0-1; Theo Jurrius 
(2042) - Harold de Boer (1932) ½-½; Mick van Randtwijk 
(1943) - Jeroen Schoonackers (2036) 0-1; Murat Duman 
(1924) - Eric Roosendaal (2035) 1-0; Fred Reulink (2024) - 
Esther de Kleuver (2021) 1-0; Jan van de Linde (2074) - 
Walt Schagen (1995) 0-1; Daan Holtackers (2028) - Wal-
demar Moes (1997) 1-0; Bent Schleipfenbauer (1886) - 
Ridens Bolhuis (1910) 1-0. Eindstand 4½-3½. 
 
Grote overwinning ASV-7 in Dieren: ASV-7 heeft een be-
langrijke 6½-1½ zege behaald tegen Theothorne. Hiermee is 
ons team veilig voor degradatie en zijn Velp-2 en Theothor-
ne het kind van de rekening. De slotronde thuis bij ASV op 
vrijdag 31 maart kunnen we zorgeloos tegemoet zien. De 
wedstrijd was snel beslist in Dieren. Robert Naasz was ge-
heel tegen zijn gewoonte in als eerste klaar. Hij overspeelde 
in het midden van het bord zijn tegenstander volledig. Eén 
pionnetje, nog één en in een hopeloze positie gaf zijn tegen-
stander zich gewonnen. Niet veel later zorgde Marco Braam 
voor het tweede punt. Geconcentreerd spelend drukte hij zijn 
tegenstander in de verdediging. Het stellingvoordeel leidde 
uiteindelijk bijna vanzelf tot materiaalwinst via een sterk 
paard. Hans Rigter zorgde voor 3-0. Hans kwam niet goed in 
de partij, maar zijn tegenstander blunderde in betere stelling 
en kon plots zijn dame en een vol punt inleveren. Bijna ge-
lijktijdig zorgde onze topscorer Edwin Peters voor de 4-0. 
Op zijn “Edwins” met tactisch spel veroverde hij een pion en 
de betere stelling. En daarna gaat het zelden nog mis, ook dit 
keer niet. Theo van Amerongen had inmiddels een kwaliteit 
en een gewonnen stelling. Een verkeerde torenruil bracht 
hem echter in grote problemen, echter hij kon nog via eeu-
wig schaak een halfje redden. De overwinning was daarmee 
voor ons team binnen. Bij Jan Groen stond het er inmiddels 
niet goed voor. Een pionneneindspel van 4 pionnen voor Jan 
en 5 voor zijn opponent. Jan gaf nog niet op, zijn tegenstan-
der ruilde zijn 3 pionnen op de damevleugel tegen de 2 van 
Jan op een heel merkwaardige manier, waardoor Jan als 
eerste op de koningsvleugel kon komen om daar eenvoudig 
te winnen. De tegenstander van Albert Marks redde de eer 
voor Theothorne. Een zeer interessant paardeindspel wist 
Albert niet te keepen. Jacques Boonstra bracht als laatste een 
vol punt binnen. Met wit bouwde hij een mooie stelling op 
met aanvalskansen. In de tijdnoodfase was Jacques alerter 
dan zijn tegenstander wiens stelling in enkele zetten ineen-
stortte. De eindstand kwam zo op 6½-1½. Theo v. Amerongen 
Gedetailleerde uitslag Theothorne-ASV-7: Cor Vrouen-
raets (1885) - Jacques Boonstra (1790) 0-1; Henk Bergsma 
(1666) - Robert Naasz (1718) 0-1; Harm Boertien (1692) - 
Marco Braam (1635) 0-1; Piet Gommers (1845) - Hans 
Rigter (1767) 0-1; Dick Vermeulen (1521) - Edwin Peters 
(1664) 0-1; Dick van Rumpt (1732)-Jan Groen (1677) 0-1; 
Bob Coenen (1522) - Theo van Amerongen (1713) ½-½; 
Wouter Blacquière (1451) - Albert Marks (1721) 1-0. Eind-
stand 1½-6½. 
 
Voor ASV-9 is sprookje uit: ASV-9 had 4 tegenstanders, die 
iets sterker waren dan wijzelf. Daarvan hadden wij er inmid-
dels 3 verslagen. Dat geeft een gevoel van onkwetsbaarheid. 
Dinsdag 7 maart moesten wij tegen de vierde: De Kameleon 
uit Terborg. Opnieuw feest?? Dat viel best wel een beetje 
tegen. Van de start af wilde het dit keer niet lukken. Ruud 
Wille rook onraad en hij kwam naar Terborg gesneld. Het 
allerergste kon hij met zijn aanwezigheid voorkomen; maar 
niet alles. Werner Passchier bracht als eerste een halfje bin-
nen en dat was een goede verrassing. Met de opening wist de 

Terborgenaar goed raad. Die kwam erg goed te staan. Vol-
gens Werner misschien wel gewonnen. Maar toen liet hij de 
tegenstander happen in een pionnetje, dat niet helemaal 
koosjer was. Daarmee kwam de zwarte dame ver van het 
strijdgewoel te staan. Werner trok zijn tactisch arsenaal te 
voorschijn en wist eeuwig schaak te maken. Hendrik van 
Buren speelde onoplettend, dan wel te optimistisch en ver-
speelde drie tempi in de opening. Daarna pleeg je het met 
zwart niet best te hebben. Hij hield nog een tijdje stand, 
maar het eindresultaat stond eigenlijk al vast. Vrijwel tege-
lijk met zijn opgave klonk ook die van de tegenstander van 
Koen van Keulen. Hij speelde weer zijn bekende spel: op-
rukken en oprukken. Ook nu bracht hij een pion tot dame. 
(1½-1½). Maar de resterende 3 partijen stonden allen min-
der. Zekria Amani ging er als eerste af. Hij had een enorm 
moeilijke partij achter zich. Dit bleef zo. Het eindspel werd 
met vier dames gespeeld (allebei twee). De witte koning 
stond iets gunstiger; dat leek de doorslag te geven. Maar kort 
daarop was het weer gelijk: 2½-2½. Horst verraste iedereen. 
Hij leek lange tijd minder te staan, maar bleef geloven in een 
vol punt. Dat hielp. En ook de tegenstander hielp een beetje 
door niet accuraat de beste verdediging te kiezen. Maar met 
nog één uitslag te verwachten leek er plots weer veel moge-
lijk. Maar het sprookje was uit. Kees van Keulen is normaal 
de secuurheid zelve; nu gaf hij echter zomaar een volle toren 
weg. Dit nadat hij de grootste problemen (een hele nare 
penning op paard / dame had weten op te lossen. Ach ja. Zo 
is het leven en het schaken al helemaal.   Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag De Kameleon - ASV-9: Raymond 
van Gessel (1791) - Zekria Amani (1625) 1-0; Ron Berend-
sen (1702) - Werner Passchier (1646) ½-½; Egon Gijsbers 
(1619) - Horst Eder (1537) 0-1; Johan Oppewal (1649) - 
Hendrik van Buren (1500) 1-0; Henk Oosterink (1575) - 
Koen van Keulen (1493) 0-1; Tom Huijink (1402) - Kees 
van Keulen (1384) 1-0. Eindstand 3½-2½. 
 
Maximaal verlies ASV-12: Vooraf wist ASV-12 dat het een 
hele moeilijke wedstrijd tegen koploper Schaakstad Apel-
doorn-5 zou worden. Na een uur spelen hadden Nedzat Su-
lejmani, Thijs Stomphorst en Bert Maas nog heel gelijk-
waardige stellingen en alleen bij Theo van Lotringen was er 
een wild west vertoning gaande. Zijn tegenstander offerde in 
de opening meteen een pion voor initiatief en won er in het 
middenspel twee terug met een geweldige druk op Theo’s 
stelling. In het middenspel hielden Thijs en Bert goed stand 
en probeerde de tegenstander van Nedzat de stelling dicht te 
schuiven. Nedzat speelde heel actief en ook snel zodat hij 40 
minuten tijdvoordeel had. Nadat Bert wat te passief voortzet-
te nam zijn opponent het roer in de partij over. Hij won eerst 
een pion en daarna een kwaliteit. Toen hij met een centrum-
pion ging promoveren gaf Bert op. De stelling van Nedzat 
was intussen dichtgeschoven en er werd secuur gemanoeu-
vreerd. Langzaam maar zeker kreeg Nedzat ruimtegebrek en 
opeens won zijn tegenstander met een leuke combinatie een 
stuk. In een gelijkstaand eindspel met alleen maar zware 
stukken en pionnen bood Thijs vervolgens remise aan. Na 
een kwartier denken sloeg de Apeldoorner dit af en ging 
voor de winst. Theo speelde weliswaar met een stuk minder, 
maar wist telkens weer dreigingen in de stelling te brengen. 
Zijn tegenstander wikkelde niettemin gestaag af naar een 
eindspel en was er geen houden meer aan. Nu was alleen 
Thijs nog bezig en die werd overhoord in zijn eindspelken-
nis. Alles werd uit de kast gehaald om te winnen en uiteinde-
lijk werd Thijs getruct en verloor een pion. Nadat hij er iets 
later nog ééntje verloor was het over en sluiten. Gezien het 
eloverschil van gemiddeld 250 punten per bord kan worden 
gesteld dat wij goede tegenstand hebben geboden en dat het 
een leuke wedstrijd was.   Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag ASV-12 - Schaakstad Apeldoorn-5: 
Nedzat Sulejmani (1365) - Gerard Heimerikx (1558) 0-1; 
Thijs Stomphorst (1247) - Peter Grasman (1559) 0-1; Theo 
van Lotringen (1278) - René Schaafsma (1559) 0-1; Bert 
Maas (--) - Micha Ronner (1407) 0-1. Eindstand 0-4. 
 
Uitslagen interne competitie 24e ronde (16 maart 2017): 
Hendriks - Hoogland 0-1; Knuiman - Berkhout 0-1; Maassen 
van den Brink - Fassaert ½-½; de Kort - Braun 1-0; Peters - 
de Mol 1-0; Boonstra - Passchier 0-1; Koen van Keulen - 
Witmans 0-1; Eder - Velders 1-0; van Buren-Rietbergen 1-0; 
Kees van Keulen - van Lotringen 1-0; Mollahosseini - J. 
Sanders 1-0; Diekema - Meijer 0-1; Stibbe - Hartogh Heijs 
0-1; Rijmer - Gubbels 0-1; Samman - Maas 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van Capelleveen - van 
Ginneken 1-0; van Waardenburg - van Amerongen ½-½ (na 
beslissing via snelschaken wint van Amerongen); Marks - 
Huizinga 0-1. 


