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Oploswedstrijd: Pilchenko won met deze tweezet een eerste 
prijs in het blad “De jonge Leninist”. Laat je niet afschrikken 
en stop gewoon de oplossing in de doos. Wit geeft mat in 

twee zetten. Oplossing: 
de sleutelzet is 1. Td1. 
 
Bibliotheek: De tweede 
schaakdemo in dit voor-
jaar in de hal van Rozet 
trok afgelopen zater-
dagmiddag niet zoveel 
belangstellenden. Toch 
waren degenen die wel 
een plekje achter de 
schaakstukken zochten 
serieus geïnteresseerd 
en wie weet wordt dit 
keer dus misschien wel 
een hoger rendement 

bereikt dan andere keren. Dat wachten we af. Wat het ook 
wordt, het schaken en ASV is in ieder geval weer mooi on-
der de aandacht gebracht! 
 
ASV-beker: De eerste beslissing is gevallen. In de beker-
groep stond vorige week de finale van de Bekergroep op het 
programma tussen Siert Huizinga en Hans van Capelleveen. 
Hans wist deze partij met zwart te winnen en is daarmee 
winnaar geworden van de bekergroep. Hij plaatste zich 
daarmee bij de laatste 8 van de Kroongroep. De tegenstander 
in de kwartfinale is Michael Blok. 
 
Externe competitie: Wat is er afgelopen week gebeurd…? 
Voor de OSBO-cup waren we natuurlijk benieuwd of ASV-4 
zich zou plaatsen voor de finaledag. Helaas het lukte niet. 
Wageningen-3 won met 2½-1½ van ASV-4. Voor de compe-
titie wist ASV-11 zich met een nipte 3½-2½ zege op Het 
Kasteel-4 te handhaven in de 3e klasse OSBO. Wat staat ons 
nog te wachten…? Intussen heeft ASV-10 afgelopen dins-
dagavond al gespeeld in Ede tegen Elster Toren-2. Meer 
daarover in de komende EP. Een uitslag was bij het afronden 
van deze EP nog niet bekend. Vanavond speelt ASV-9 de 
slotronde tegen Theothorne-2 bij Rokade in Lichtenvoorde. 
Morgenavond bent u weer welkom in ons clubgebouw vanaf 
19.30 uur want dan organiseren wij de slotrondes van de 2 
poules waarin ASV-12 en ASV-13 spelen. In deze 6e ronde 
speelt ASV-12 tegen het nog puntloze Velp-6j en kampioen 
ASV-13 treft Velp-3. In deze EP een vervolg op de versla-
gen uit deze competitieronde.  
 
ASV-4 uitgebekerd: ASV had dit seizoen maar liefst 5 teams 
ingeschreven voor de OSBO-cup. Dan moest er toch zeker 
eentje de finaledag kunnen bereiken…?! Aan ASV-4 werd 
hiertoe de grootste kans toegedicht als hoogst spelend team 
in de competitie. De loting wees uit dat Wageningen-3 de 
volgende tegenstander was waarbij via winst de finaledag 
bereikt kon worden. Het lukte helaas niet. Onze Wageningse 
vrienden bleken in deze wedstrijd met 2½-1½ te sterk. Hen 
zullen we op 27 mei tijdens ons Vierkampentoernooi terug-
zien bij de finalewedstrijden om de OSBO-cup. Barth Plomp 
verloor als eerste. En dat was een beetje onverwacht en ook 
heel plotsklaps. Barth liet in zijn partij een goede kans lig-
gen. Een paar zetten later gaf hij in een gelijke stelling par-
does een stuk weg. Gerben Hendriks verloor vervolgens. Hij 
kwam al niet goed uit de opening. Om onder de druk uit te 
komen offerde hij een kwaliteit tegen een pion. Dit pakte 
niet goed uit. Zijn tegenstander speelde de gewonnen stelling 
vervolgens netjes uit naar winst. De Wageningers hadden het 
daarna nog over een mogelijk 2-2 maar dat leek vrij pessi-
mistisch ingeschat. De partij van Freek Hooning aan bord 4 
met zwart had een tamelijk bizar verloop. Na de opening 
werden op de 14e zet al de dames geruild, waarna een onge-

veer gelijke stelling op het bord kwam. Freek besloot een 
stuk te offeren voor 2 pionnen en een stevig initiatief. Op de 
31e zet had dit succes: Hij won het stuk terug tegen een pion 
en kwam met twee verbonden vrijpionnen op de damevleu-
gel duidelijk gewonnen te staan. Op de 42e zet beging hij 
echter een ernstige slordigheid door twee zetten in de ver-
keerde volgorde te spelen, waarna zijn tegenstander met zijn 
vrije h-pion in het loper/paardeindspel (ja, Freek had helaas 
het paard!) remise in handen kreeg. Een ongeluk komt nooit 
alleen en op de 45e zet beging Freek opnieuw een ernstige 
fout, waardoor hij zelfs verloren kwam te staan. Op dat mo-
ment kreeg zijn tegenstander instructie van zijn teamleider 
om remise aan te bieden, wat hij ook prompt deed. Objectief 
genomen had ik dat natuurlijk moeten aannemen, maar de 
stand op de andere borden voorspelde niet veel goeds (Ger-
ben stond een stuk achter, bij Wouter zag het er met ongelij-
ke lopers remiseachtig uit en Barth had al verloren) en Freek 
besloot daarom tegen beter weten in door te spelen. Op de 
50e zet kon zijn tegenstander de partij beslissen, maar beging 
hij op zijn beurt een afschuwelijke blunder. Door een paard-
vork veroverde ik de vrije h-pion, waarna het meteen uit 
was. Wouter Abrahamse was intussen in een lopereindspel 
beland met lopers van gelijke kleur. Dit was absoluut niet 
meer te winnen. Hij moest dan ook met remise genoegen 
nemen. Daarmee was het bekeravontuur van ASV voorbij. 
Onze spelers kunnen nu meedoen aan het Vierkampentoer-
nooi. Volgend seizoen zijn er nieuwe kansen in de beker!! 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Wageningen-3: Barth 
Plomp (wit) (1983) - Marco Otte (1853) 0-1; Wouter Abra-
hamse (1984) - Cees van de Waerdt (1878) ½-½; Gerben 
Hendriks (1889) - John Stigter (1846) 0-1; Freek Hooning 
(1902)-Erik van Wijngaarden (1707) 1-0. Eindstand 2½-1½. 
 
Het doek is gevallen voor ASV-5: Na 8 ronden is de degra-
datie voor ASV-5 uit de Promotieklasse na de 5-3 nederlaag 
tegen Rokade-1 een feit. Het vijfde heeft gevochten en ge-
middeld vier bordpunten per ronde gehaald, maar het ont-
beerde net dat beetje geluk dat de underdog nodig had om te 
overleven. Tegen het team van Rokade konden we overigens 
geen vuist maken. Xadya van Bruxvoort was bereid om 
vooruit te spelen en kreeg tegen de sterke Marcel Leroi (die 
met 1. h3 opende!!) een evenwichtige stelling, echter zij 
moest in het middenspel veel tijd investeren om alle compli-
caties door te rekenen. Dit deed zij keurig en lang hield zij 
stand, echter de tijdnood en het aangepaste speeltempo gaf 
uiteindelijk de doorslag. ASV-5 stond daarmee op achter-
stand. In Lichtenvoorde scoorde onze kopman Jan van de 
Linde een snelle remise. We hadden op een beter resultaat 
gehoopt maar de stelling bood onvoldoende aanknopings-
punten om voor de winst te gaan. In een soort Engelse op-
stelling had Jan een iets slechtere loper zonder echte com-
pensatie. Edwin Peters scoorde als invaller met zwart een 
keurige remise tegen Gert-Jan van Vliet. Na een degelijke 
opbouw had hij een rotsvaste stelling waar geen doorkomen 
aan was (2-1). Vervolgens ging het snel. Hans Rigter leek 
met wit een initiatief te krijgen, maar het was zwart die toe-
sloeg. Ivo van der Gouw speelde tegen de sterkste speler van 
Rokade en bleef met zwart lange tijd in de wedstrijd in een 
positionele partij. Maar door enkele zwaktes in de stelling 
ging het fout. Esther Wolbers speelde tegen onze oud-
clubgenoot Robbie Gerhardus een gelijk opgaande partij. In 
het late middenspel zag zij een tactische wending over het 
hoofd en verloor een stuk en daarmee de partij (5-1). Ruud 
Verhoef en Jacques Boonstra speelden nu voor de statistiek. 
Jacques had een mooie aanvalspartij waarin hij het risico niet 
schuwde. In een koningsaanval dreigde hij ook zelf mat te 
gaan, maar hij zag het net beter dan zijn tegenstander en 
werd beloond voor zijn avontuurlijke spel. Ruud speelde met 
zwart tegen een dubbele fianchetto, daarin vond hij het juiste 
plan en wist positioneel voordeel te behalen. Vervolgens 



snoepte hij 2 pionnetjes mee waarna het paardeindspel ge-
wonnen was. Het kon de nederlaag echter niet meer voor-
komen. Nog één ronde te gaan voor de eer.    Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag Rokade-1 - ASV-5: Menno Dorst 
(1869) - Jan van de Linde (2074) ½-½; Nick Mulder (2059) 
- Ivo van der Gouw (1829) 1-0; Arent Luimes (1881) - 
Hans Rigter (1767) 1-0; Marcel Leroi (1952) - Xadya van 
Bruxvoort (1580) 1-0; Maarten Marneth (1832) - Jacques 
Boonstra (1790) 0-1; Erwin Swerink (1956) - Ruud Ver-
hoef (1846) 0-1; Robbie Gerhardus (1773) - Esther Wol-
bers (1645) 1-0; Gert-Jan van Vliet (1747) - Edwin Peters 
(1664) ½-½. Eindstand 5-3. 
 
ASV-7 sluit jaar af met mooie overwinning: Ook dit jaar was 
de gezamenlijke slotronde van de OSBO-competitie weer 
een gezellig gebeuren, zeker ook omdat het bij ASV thuis 
was waar het weer prima verzorgd was. Hulde aan Ruud, 
wedstrijdleiders en barmensen!! ASV-7 had zijn topscoor-
ders Edwin Peters en Hans Rigter voor dit keer uitgeleend 
aan ASV-6 voor haar kampioenswedstrijd. Door een misver-
stand kwam er slechts één invaller in de persoon van Theo 
Koeweiden opdagen. Onze tegenstander Rokade-3 kwam 
echter met 2 man minder naar Arnhem. Er werd besloten het 
eerste bord te schrappen en Albert Marks aan bord 8 een 
vrije avond te geven. Zo eindigde bord 1 in 0-0. Marco 
Braam was snel klaar. Met wit trok hij fel ten aanval en na 
13 zetten had hij een gewonnen stelling in handen. Enkele 
krachtzetten nog en het was gebeurd. Jacques Boonstra 
speelde nog even door na een remiseaanbod, echter na nog 
enkele zetten ging hij toch akkoord. Jan Groen bouwde met 
zwart een solide stelling op. In het middenspel wist hij er 
mooie combinatiemotieven in te weven. Toen zijn tegen-
stander niet alles meer overzag, was Jan er snel bij om de 
winst binnen te halen. Onze invaller Theo Koeweiden bleek 
aan bord 6 tegenover de hoogste ratinghouder (Elo 1890) te 
zitten. Toen Theo remise aangeboden kreeg, stond hij een 
gezonde pion voor en terecht weigerde hij het aanbod. Zijn 
tegenstander bleef in het vervolg nog wel een vijftal keren 
meer remise aanbieden. Theo raakte er niet van in de war en 
bracht geconcentreerd spelend het beslissende punt binnen. 
Theo van Amerongen had een lastig en langdurig lopereind-
spel met een pluspion. Na een pionoffer kon hij winnend met 
zijn koning binnendringen. De eer werd gered voor Rokade 
aan bord 2, waar Robert Naasz niet adequaat reageerde op 
een overval op zijn stelling. De loper op g2 dreigde de toren 
op a8 te slaan en tegelijkertijd stond via pion e5 het paard op 
f6 in. Robert speelde zijn toren weg en op f6 werd zijn paard 
geslagen door pion e5. Deze pion in combinatie met de dame 
bracht in enkele zetten de winst voor wit. In de analyse ach-
teraf bleek dat de stelling houdbaar was als eerst het paard 
via schaak op g4 was geofferd en daarna toren a8 was ver-
plaatst. Dan was er geen vijandige pion op f6 gekomen. Met 
deze overwinning van 5½-1½ sloten we een wisselvallig 
seizoen toch positief af.   Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag Rokade-3 - ASV-7: bord 1 niet ge-
speeld dus NO (--) - NO (--) 0-0; Tim Witteveen (1576) - 
Robert Naasz (1718) 1-0; Ruud Goossens (1567) - Marco 
Braam (1635) 0-1; Jan Hahne (1599) – Jan Groen (1677) 
0-1; Marinus Demkes (1600) – Jacques Boonstra (1790) 
½-½; Peter Rijntjes (1890) – Theo Koeweiden (1497) 0-1; 
Geert Koster (1635) – Theo van Amerongen (1713) 0-1; 
NO - Albert Marks (1721) 0-1 (regl.). Eindstand 1½-5½. 
 
ASV-8 degradeert: Het onwaarschijnlijke is gebeurd in de 
slotronde. ASV-8 verloor van het als laatste geklasseerde 
Tornado-1 en koploper Mook-1 verloor van het één na laats-
te geplaatste Kasteel-2 maar werd wel kampioen. Daardoor 
is ASV-8 het kind van de rekening geworden en mag het 
volgend seizoen in de 3e klasse gaan schaken. Ron Brachten 
opende de negatieve score. In goede stelling misrekende hij 
zich en verloor een loper en de partij. Onze topscoorder Tijs 
van Dijk kwam niet uit de opening. Zijn koningsstelling was 
een tochtige windhoek. Met kunst- en vliegwerk hield hij 
nog even stand, maar het bleek tevergeefs. Volgens Tijs was 
zijn tegenstander een openingscrack. Bob Kooij bracht met 
zijn remise het eerste resultaat binnen. Forceren durfde Bob 
niet, dat zou eerder nadelig hebben gewerkt. Jan Vermeer 
kon het ook niet bolwerken. In een zeer goede stelling gaf hij 
zomaar een belangrijke pion weg. Werner Passchier ruilde 
met schaak zijn toren tegen een paard en een pion en stond 
toen direct gewonnen. De Tornado-er kon geen goede zet 
meer doen en gaf op. Hedser Dijkstra speelde vanuit de 
opening actief ten koste van een kwaliteit. Om Hedser’s 
aanval af te slaan moest zijn opponent de kwaliteit terugge-
ven met remise als resultaat. Rob van Belle was twee pion-
nen achter geraakt. Hij schaakte nog door omdat er een vage 

kans was op remise vanwege de ongelijke lopers. Echter 
zonder succes. Als laatste speelde Oscar Mercan nog. De 
stand was in evenwicht, maar het eindspel beheerste Oscar 
veel beter. Met drie vrijpionnen moest zijn tegenstander 
opgeven.   Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag Tornado-1 - ASV-8: Ton Wouters 
(1604) - Hedser Dijkstra (1685) ½-½; Rijk-Pieter Hofstede 
(2051) - Tijs van Dijk (1761) 1-0; Jan de Haas (1759) - 
Oscar Mercan (1507) 0-1; John Alblas (1754) - Rob van 
Belle (1697) 1-0; Stan Jacobs (1606) - Ron Brachten 
(1660) 1-0; Frans van Wezel (1548) - Jan Vermeer (1736) 
1-0; Michiel van Deursen (--)-Werner Passchier (1646) 0-1; 
Len Brands (1049) - Bob Kooij (1522) ½-½. Eindstand 5-3. 
 
Daglichtschaak: Jan Vermeer is evenals vorig jaar kampioen 
van de Daglichtschaakcompetitie geworden. Rob Cornips en 
Albert Marks kwamen ook op het erepodium als 2e en 3e. 
Henk Schunk is kampioen in de B-groep geworden. Tjabbe 
Jansen en Kazem Mollahosseini werden 2e en 3e. De eerlijk-
heid gebied dat Jan Vermeer mede kampioen is geworden 
door altijd te komen. De strijd voor Jan Vermeer begon 
desastreus. Tegen Eric Braun stond hij na enkele minuten 
mat. Eric Braun won al zijn drie partijen en klom van de 8e 

naar de 6e plaats. Ook Rob Cornips en Albert Marks wonnen 
hun drie partijen. En werden zoals boven vermeld 2e en 3e. 
Ko Kooman wist zich met 2 punten prima op de 4e plaats te 
handhaven. Horst Eder behaalde 1½ punt. Vooral zijn win-
nende partij tegen Hans Donker was een spannende vecht-
partij. Hub Kusters scoorde 1½ punt. Zijn overwinning op 
Marcel Krivec mocht er zeker zijn. Hans Donker legde leuke 
partijen op het bord. Helaas bracht het deze middag geen 
punten binnen. Robbert Lubbers behaalde 1 punt. Niet ge-
noeg om zich in de A-groep te handhaven. In de B-groep is 
Henk Schunk kampioen geworden, ondanks dat hij deze 
middag geen vuist kon maken. Tjabbe Jansen volgde hem op 
één punt. Tjabbe speelde in de laatste ronde tegen Rob Cor-
nips en die was net een maatje te groot voor hem. Kazem 
Mollahosseini. Scoorde 2 punten en wist zich zo ook op het 
podium te hijsen. Hans Derendorp behaalde 2 punten en kan 
terug zien op een geslaagde competitie. Gerrit Jansen be-
haalde geen punten. Cesar Eisma behaalde een zege op Ger-
rit. Op het einde van deze Daglichtcompetitie mocht een 
ieder een prijsje uitzoeken. Ko Kooman bedankte Jan Ver-
meer voor zijn inzet en enthousiasme en de manier waarop 
Jan leiding geeft (de teugels vooral laten vieren). We kunnen 
terugkijken op een mooi schaakseizoen. In het najaar begin-
nen we met frisse moed aan een nieuw seizoen en hopelijk 
groeit het Daglichtschaak verder. Tot 3 oktober in De Was-
serij, Molenbeekstraat 26a.  Jan Vermeer 
 
ASV-jeugd: Door de vele teamwedstrijden bij de senioren is 
dit bericht van onze jeugd wat op de achtergrond geraakt.  
Op zaterdag 25 maart sloten de ASV jeugdteams de compe-
titie af met de D-categorie voor kinderen tot 12 jaar. Ons 
team begon met dikke pech want rondes 1 en 2 moesten we 
tegen de voorspelbare kampioenen van De Toren-1 en Pal-
las-1 wat dus tweemaal 0-4 werd. Maar daarna scoorden alle 
ASV-ers punten met onder meer winst op Velp en in de 
slotronde op De Schaakmaat met daarin de dochter van oud-
ASV-er Gonzalo Tangarife. In beide matches werd het 3-1 
waardoor we keurig in de middenmoot eindigden. Opvallen-
de clubteamtopscorer werd de 8-jarige Son Stavenuiter die 
de beker mee naar huis mocht nemen. Hij gaat ook weer 
meedoen aan het OSBO-kampioenschap in de F-categorie op 
22 april in Elst voor kinderen geboren in 2008. Maar eerst 
wordt a.s. zaterdag ons eigen Open Arnhems Jeugdkampi-
oenschap gehouden in ons clubgebouw en we hopen natuur-
lijk op veel deelname. U mag natuurlijk ook komen kijken. 
Zoals altijd worden tegen 1 euro broodjes knakworst ge-
smeerd! Onze jeugdleiding is overigens nog op zoek naar 
enthousiaste begeleiders op de donderdagavond. Dus wilt u 
een handje helpen laat het even weten.       Tijs van Dijk  
 
Uitslagen interne competitie 26e ronde (6 april 2017):  
P. Verhoef - Hoogland 0-1; Fassaert - Knuiman 1-0; van de 
Linde - R. Verhoef 1-0; Peters - de Kort 0-1; Boonstra - 
Groen 0-1; Marks - Kusters 1-0; Passchier - van Belle 1-0; 
Vermeer - Witmans ½-½; Koen van Keulen - de Kok 1-0; 
Eder - Manschot 1-0; Zuidema - van Buren 1-0; Schunck - 
Veerman 1-0; Kees van Keulen - Singendonck 1-0; van 
Lotringen - Mollahosseini ½-½; Meijer - Stomphorst 0-1; 
Derendorp - Kooman ½-½; Hartogh Heijs-Nieuwenstein 0-1; 
Stibbe - Diekema 1-0; Droop - Samman 0-1; Burger - de 
Groot 0-1. 
Uitslag ASV-bekercompetitie (finale bekergroep): Huizinga 
- van Capelleveen 0-1. 


