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56e jaargang no. 7      donderdag 16 februari 2017
Oploswedstrijd: Welke tweezetten zijn makkelijk en welke 

moeilijk? Ik denk, dat 
dit een makkelijke is. 
Maar een mens kan 
zich vergissen. Deze 
tweezet is van A. 
Shostak. Wit speelt 
en geeft mat in twee 
zetten. Oplossing: de 
sleutelzet is 1. Df1.  
 

Rapidcompetitie: 
Meteen na afloop van 
de Algemene Leden-
vergadering startte de 
3e speelavond in de 
rapidcompetitie. Jaap 
Amesz wist hierbij 

zijn voorsprong nog weer 
iets te vergroten. Zijn koppo-
sitie is daarmee haast onaan-
tastbaar. Alleen tegen Ri-
chard van der Wel werd het 
remise, de andere drie partij-
en werden door Jaap gewon-
nen. Tom Bus volgt op 1½ 
punt als nr. 2 in de ranglijst 
maar de nummers 3 en vol-
gende staan al op 3½ punt of 
meer achterstand. Knap is de 
hoge klassering van Theo 
Koeweiden op een gedeelde 
3e plaats! De volgende 
speelavond in de rapidcom-
petitie is op 23 maart.  
Ook de 3e ronde in de extra 
competitie werd die avond 
gespeeld. De uitslagen van 
de 6 partijen waren: Veer-
man-de Kort 0-1; van Buren-
Zuidema ½-½; B. Sanders-
Derendorp 0-1; Stibbe-
Hartogh Heijs 0-1; Meijer-
Rijmer 0-1; ter Hove-Maas 
0-1. Zoals u uit de uitslagen 
kunt zien werd het een zwar-
te dag voor de witspelers 
want maar liefst 5 keer won 
deze ronde de zwartspeler. 
Pim Rijmer gaat na 3 ronden 
aan de leiding met de volle 
buit, hij wordt op een half 
punt gevolgd door Bart de 
Kort met 2½ punt.  
 
Bibliotheek: Ook in 2017 
gaan we gewoon verder met 
onze schaakdemo’s. Daar-
mee kunnen we ons mooi als 
vereniging aan het publiek 
tonen. A.s. zaterdag 18 fe-
bruari van 13-16 uur is de 
eerste van dit jaar in de hal 
van Rozet. We hopen weer 
velen enthousiast te maken 

voor het schaken en onze vereniging. Bent u toevallig in de 
stad kom dan ook een partijtje meespelen! 
 

Externe competitie: Het was weer een druk weekje met al 
die wedstrijden in de OSBO-competitie. Dat begon vorige 
week maandag in Nijmegen met de uitwedstrijd van ASV-8 
bij UVS-4 die met 4½-3½ verloren ging. ASV-6 deed het 
een dag later beter door met 4½-3½ te winnen bij VSG-2 in 
Ermelo. Dan vorige week donderdag toen onze speelzaal 
ruim was gevuld met 3 teamwedstrijden. ASV-7 liet met 7-1 
niets heel van Velp-2. ASV-11 was met een 1-5 nederlaag 
kansloos tegen Zevenaar-3 en ASV-12 moest met 1-3 buigen 
voor De Cirkel-4 uit Ede. ASV-10 moest uit spelen tegen 
Veenendaal-2 en verloor ook kansloos met 5-1. Afgelopen 
vrijdag bereikte ASV-13 met een 3-1 zege al bijna het kam-
pioenschap door Tornado-3j te verslaan. In deze EP de eerste 
verslagen maar eerst ook nog nagekomen verslagen van 
ASV-7 uit de OSBO-cup en ASV-5 van onze zaterdagteams. 
 
ASV-7 verliest niet in OSBO-cup maar is wel uitgeschakeld: 
Als zware underdog vertrokken vier ASV-ers op 27 januari 
jl. richting Wijchen voor de OSBO-cup wedstrijd tegen 
Promotieklasser Kasteel-1. Het Kasteel zou echter schudden 
op zijn grondvesten. Edwin Peters won met zwart op bord 4 
overtuigend op de voor hem typerende wijze. Als je de te-
genstander maar genoeg moeilijke keuzes voorschotelt tuint 
die vanzelf ergens in. Hans Rigter speelde op bord 3 met wit 
een partij uit een stuk met een mooie loper op b3, een paard 
op f5 en een dame die op jacht ging naar de zwarte koning. 
Het was niet te keepen voor de Wijchenaar. Daarmee kwam 
ASV-7 dus verrassend op 2-0 maar helaas zag het er bij 
Jacques Boonstra en Robert Naasz toen al niet goed meer 
uit. Jacques had een mooie opzet gekozen tegen het zwarte 
spel, stond erg goed maar koos ergens de verkeerde zet waar 
hij de goede ook had gezien. Een nederlaag was het resul-
taat. Robert verdedigde lang maar verloor uiteindelijk links 
en rechts wat pionnen waarna hij er in een hopeloos toren-
eindspel af ging. Gelijk en dus vluggeren met het merkwaar-
dige tempo 3 min. per persoon + 5 sec. per zet. Weer kwam 
ASV-7 op voorsprong door Edwin die dus 100% scoorde, 
een prima prestatie. Jacques verloor maar Robert won. Zijn 
tegenstander Kaz Haans had moeite met de omschakeling 
naar het snelschaken waar Robert al een half uur in tijdnood 
had gezeten bij de reguliere partij en dus gewend was aan het 
tempo. 2-1 voor maar Hans stond een kwaliteit achter in een 
eindspel dat helaas niet was te keepen. Weer 2-2 en dan valt 
het resultaat van het laatste bord uit de reguliere wedstrijd 
weg (de winst van Edwin) en dus was ASV-7 uitgeschakeld. 
Met opgeheven hoofd verlieten de ASV-ers Het Kasteel en 
Hans zette zijn medestrijders allen thuis af (waarvoor dank!) 
waarbij er nog een vos werd gesignaleerd in nachtelijk Arn-
hem (voor de natuurliefhebbers onder u).  Robert Naasz 
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-1 - ASV-7: Henk Mas-
sink (1882) - Jacques Boonstra (1799) 1-0 (1-0); Kaz 
Haans (1897) - Robert Naasz (1709) 1-0 (0-1); Bram Rut-
ten (1649) - Hans Rigter (1760) 0-1 (1-0); Simon van Dijk 
(1578) - Edwin Peters (1653) 0-1 (0-1). Eindstand 2-2, na 
snelschaken ook 2-2. ASV-7 uitgeschakeld, laagste bord 
reguliere wedstrijd valt af. 
 
ASV-5 kan niet verrassen: Het werd een verdiende zege voor 
Het Kasteel in de 6e ronde van de OSBO-promotieklasse. In 
de match was het nooit echt spannend. ASV-5 liep steeds 
achter de feiten aan tegen het sterkere team uit Wijchen. 
Invaller Hub Kusters (voor Quirine Naber, die in het 3e 
inviel) pakte een keurige remise. In het late middenspel had 
Hub prettig spel, maar met dubbele torens en lichte stukken 
was de stelling lastig te beoordelen. Jan Vermeer (voor Es-
ther Wolbers) werd in de opening overspeeld en kon het niet 
meer ombuigen. Ivo van der Gouw had de partij lang onder 
controle. In het eindspel werden echter alle stukken geruild 

Stand ASV-rapidcompetitie  
na 12 ronden seizoen 2016-2017: 

Nr. Naam Pnt  Part 
1 Jaap Amesz 11 12 
2 Tom Bus 9½ 12 
3 Sander Berkhout 7½ 4 
4 Peter Boel 7½ 4 
5 Jan Knuiman 7½ 12 
6 Theo Koeweiden 7½ 8 
7 Bob Beeke 7 4 
8 Otto Wilgenhof 7 7 
9 Anne Paul Taal 7 5 
10 Rob Huberts 7 8 
11 Dick Vliek 7 8 
12 Dirk Hoogland 6½ 8 
13 Richard van der Wel 6½ 8 
14 Barth Plomp 6½ 4 
15 Ruud Wille 6½ 12 
16 Remco Gerlich 6½ 12 
17 Jeroen Kersten 6½ 8 
18 Jeroen van Ginneken 6½ 8 
19 Niels Matser 6½ 4 
20 Quirine Naber 6½ 9 
21 Edwin Peters 6½ 6 
22 Horst Eder 6½ 11 
23 John Sloots 6 9 
24 Désiré Fassaert 6 10 
25 René van Alfen 6 3 
26 Jan Willem v Willigen 6 8 
27 Steven Braun 6 11 
28 Piet de Mol 6 11 
29Werner Passchier 6 12 
30 Léon van Tol 5½ 3 
31 Jan Vermeer 5½ 12 

32 Siert Huizinga 5½ 12 
33 Jacques Boonstra 5½ 7 
34 Hub Kusters 5½ 4 
35 Walter Manschot 5½ 6 
36 Henk Schunck 5½ 12 
37 Kazem Mollahosseini 5½ 8 
38 Wisse Witmans 5½ 11 
39 Fred Reulink 5 4 
40 Koen Maassen vd Brink 5 2 
41 Theo van Amerongen 5 1 
42 Patrick v Waardenburg 5 2 
43 Oscar Mercan 5 8 
44 Jan Groen 5 12 
45 Gerrie Arends 5 1 
46 Koen van Keulen 5 12 
47 Ko Kooman 4½ 12 
48 Kees van Keulen 4½ 8 
49 Jan van de Linde 4 2 
50 Theo van Lotringen 4 12 
51 Thijs Stomphorst 4 2 
52 Meindert Rudolphi 4 4 
53 Victor Droop 4 3 
54 André de Groot 3½ 9 
55 Ahmed Samman 1½ 11 



en tot zijn schrik bleek het pionneneindspel verloren (2½-½). 
Jan van de Linde scoorde op bord 1 een mooi punt in een 
goed opgezette partij met tegengestelde rokades. Jan wist 
door een pionnenopmars (h6) de dame te winnen tegen T+L, 
en met goed positiespel wist hij een listige penning in te 
bouwen. Jan had vrij spel en zijn tegenstander was gebonden 
(2½-1½). De enige hoop was gevestigd op de partij van Bert 
Duijker, in een actieve stelling met open koning bij zijn 
tegenstander leek hij de partij naar zich toe te trekken. Echter 
de partij vervlakte na ruil van enkele stukken. Helaas kon zo 
geen aansluiting worden bereikt (3-2). Xadya van Bruxvoort 
zette haar partij goed op. Lang leek de partij minimaal in 
evenwicht, wellicht had zij zelfs een plusje. Aan het eind van 
de partij ging het helaas ergens mis (4-2). Jacques Boonstra 
toonde zich een prima vervanger voor Tony Hogerhorst. Met 
actief spel kreeg hij een goede stelling, in de tijdnoodfase 
wist hij een pion te veroveren en was met T+P in de stelling 
van zwart gekomen. Echter zwart wist met tegendreigingen 
ternauwernood de remisemarge te behouden. Hiermee was 
de match beslist, want Ruud Verhoef vocht al vanaf zet 10 
voor het maximale resultaat: remise. Doordat zijn tegenstan-
der enige kansen liet lopen wist hij door taai spel na ruim 5 
uur een halfje te scoren (5-3). Gelukkig heeft ASV-4 goede 
zaken gedaan door Doetinchem te verslaan, zodat het 5e nog 
kan strijden voor klassebehoud.   Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel – ASV-5: Maarten Ros-
sen (1883) - Jan van de Linde (2074) 0-1; Willem van Ber-
kel (2005) - Ruud Verhoef (1846) ½-½; Kaz Haans (1886) - 
Jacques Boonstra (1790) ½-½; Bram Rutten (1673) - Ivo 
van der Gouw (1829) 1-0; Henk Massink (1883) - Bert 
Duijker (1843) ½-½; Ritchy Duin (1813) - Hub Kusters 
(1589) ½-½; Twan Rutjes (1837) - Xadya van Bruxvoort 
(1580) 1-0. Henk van Kortenhof (1880) - Jan Vermeer 
(1736) 1-0. Eindstand 5-3. 
 
ASV-6 wint weer met ‘rondje 4½’: ASV-6 heeft de kopposi-
tie in de 2e klasse OSBO met verve verdedigd. Zoals elke 
wedstrijd was het weer hard werken om boven de 4 punten 
uit te komen, maar uiteindelijk boog VSG-2 in Ermelo met 
3½-4½. De start was veelbelovend en een ruime zege leek in 
de maak. Wisse Witmans hield de tegenstander steeds onder 
druk, maar wist niet door te drukken. Een lastig eindspel 
leek niet meer te winnen, maar Wisse speelde dat veel actie-
ver en een vrijpion besliste. Piet de Mol kwam goed uit de 
opening en met actief spel won hij een kwaliteit. De oppo-
nent had al snel geen zin meer om zich dat te laten bewijzen. 
Ook Nico Schoenmakers leek na pionwinst op zegetocht. 
Beide torens drongen de vijandelijke stelling binnen, maar 
toen kwam er een counter door het centrum. Mat ging de 
Ermeloër niet en toen restte eeuwig schaak. Coen Mekers 
ging op de positionele toer. Toen na een grootscheepse ruil 
remise dreigde, besliste Coen na een onnauwkeurigheid met 
een fraai pionoffer. Een vrijpion besliste tenslotte. Erik Wille 
stond positioneel lang beroerd en remise was het maximaal 
haalbare. Siert Huizinga zag een goede opening langzaam 
maar zeker omslaan. De tegenstander werd actief en won in 
het eindspel met twee pluspionnen. Restte Jeroen en Jeroen. 
Jeroen van Ginneken moest hard knokken om niet in het 
nadeel te komen. Dat lukte prima en in de slotfase omzeilde 
hij ook keurig alle trucs om via zetherhaling het winnende 
halfje te halen. Jeroen Kersten overspeelde zijn tegenstander, 
maar verzuimde de winst via stukwinst binnen te halen. Met 
een pluspion was winst nog steeds mogelijk, maar onder 
druk van de tanende bedenktijd ging het mis. ASV-6 blijft 
twee punten voor op PSV/DoDo-2, maar heeft minder bord-
punten, dus de slotronde kan wel eens een spannende finale 
worden. Eerst moet echter De Cirkel nog worden bedwon-
gen en niets gaat vanzelf bleek ook in Ermelo.     Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag VSG-2 - ASV-6: Wim Geitenbeek 
(1744) - Jeroen Kersten (1851) 1-0; Marco ter Meer (1659) 
- Erik Wille (1876) ½-½; Dirk van Setten (1592) - Coen 
Mekers (1865) 0-1; Uri Vecht (1592) - Nico Schoenmakers 
(1765) ½-½; Hans Schuilenburg (1743) - Siert Huizinga 
(1770) 1-0; Onno Wolters (1438) - Jeroen van Ginneken 
(1775) ½-½; Wim Jongejan (1628)-Piet de Mol (1769) 0-1; 
Henri Bosch (1579) - Wisse Witmans (1529) 0-1. Eind-
stand 3½-4½. 
 
ASV-7 scoort er lustig op los tegen Velp-2: Het is voor de 
meesten van ons een makkelijke avond geworden tegen het 
onderaanstaande Velp-2. De eerste 4 beslissingen waren er 
snel en zorgden voor een 4-0 tussenstand. Theo van 
Amerongen was het eerste klaar. Na een gelijkopgaande 

partij won hij een stuk bij de overgang naar de eindspelfase 
en even later was het ondekbaar mat. Jacques Boonstra 
volgde snel. Hij won een kwaliteit en kon daarna met zijn 
torens de beslissing forceren. Marco Braam won met een 
combinatie op f6 een paard maar moest nog lang doorspelen 
voordat zijn jonge tegenstander de klok stil zette. Albert 
Marks stond in de opening al glad gewonnen. Hij verraste 
zijn tegenstander op f7 en won een drietal pionnen. Ook hij 
moest daarna nog lang doorspelen voordat zijn tegenstander 
opgaf. In de andere partijen was er nog sprake van even-
wicht. Onze topscorer Edwin Peters stond zelfs even een 
pion achter. Hij kon echter met zijn torens binnendringen op 
de tweede rij en toen was het ineens uit. Jan Groen was deze 
avond een verhaal apart. Hij had zich aangemeld voor de 
interne competitie en was in het bargedeelte tegen Dick 
Vliek aan een spannende partij begonnen en in de speelzaal 
wachtte de Velpenaar op de eerste zet van Jan. Na zo’n half 
uur ging de wedstrijdleider op onderzoek uit en trof Jan 
schakend in het bargedeelte aan. Het tijdverlies leverde Jan 
in de partij geen extra probleem op. Hij won een dame tegen 
toren en stuk en speelde dat geconcentreerd naar winst. De 
laatste partijen werden beiden remise. Hans Rigter speelde 
tegen een jong talent van Velp. Hans moest zich de hele 
partij verdedigen, verloor zijn h-pion en kwam verloren te 
staan. Zijn tegenstander blunderde echter in tijdnood, waarop 
Hans in gewonnen stelling remise aanbood. Bij Robert 
Naasz was er steeds evenwicht in de partij. Robert heeft het 
lang geprobeerd, maar moest uiteindelijk met een gelijkspel 
genoegen nemen. Door deze grote overwinning zijn we naar 
de 5e plaats gestegen. We zijn echter nog niet veilig want we 
spelen nog tegen nummer 7 Theothorne en in de laatste ron-
de tegen nummer 6, Rokade-3.  Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - Velp-2: Jacques Boonstra 
(1790) - Menno Potjer (1655) 1-0; Robert Naasz (1718) - 
Wim Louwman (1569) ½-½; Hans Rigter (1767) - Vadim 
van Kuijk (1554) ½-½; Jan Groen (1670) - Jan van Galen 
(1551) 1-0; Edwin Peters (1664) - André van Kuijk (1544) 
1-0; Albert Marks (1721) - Hans Wolthuis (1371) 1-0; 
Theo van Amerongen (1713) - Paul Stoffer (1317) 1-0; 
Marco Braam (1635) - Lazlo van Kuijk (1254) 1-0. Eind-
stand 7-1. 
 
Daglichtschaak: Door griep geveld moest Hans Donker deze 
vijfde schaakmiddag van het Daglichtschaak laten passeren. 
Jan Vermeer bleef daardoor probleemloos aan de leiding. 
Mede door winst op concurrent Jacco Reiding behield Jan de 
koppositie. Albert Marks wist zeer knap door winst op Jacco 
en Rob Cornips de tweede plaats te grijpen. Horst Eder deed 
goede zaken door 2½ punt te scoren. De remise tegen Jacco 
was prima. Robbert Lubbers scoorde twee punten. Vooral 
zijn winst tegen Hub Kusters was opmerkelijk. Hub kwam 
deze middag tot een score van twee punten. In de B-groep 
behield Henk Schunck de leiding, maar hij zal zijn stinkende 
best moeten doen om deze positie in de volgende ronde te 
behouden. Tjabbe Jansen behaalde drie punten en staat nog 
maar een punt achter. Tjabbe won onder meer van Albert 
Marks. Ben Bergen speelde tegen goede tegenstanders en 
behaalde een punt. Kazem Mollahosseini was deze middag 
niet vooruit te branden. Misschien was de invalbeurt in 
ASV-8 de avond ervoor de oorzaak? Hans Derendorp deed 
het ook weer goed. Met een score van 2 punten schoot hij 
van plaats 18 naar 11. Gerrit Jansen behaalde 1½ punt. Dat is 
een record voor hem. Jan Schoenaker kwam tot ½ punt. 
Bertus Teunissen van Manen en Fred Schonis behaalden 
geen punten. Met de opkomst van 16 schakers was het weer 
gezellig druk. Op dinsdag 7 maart is de volgende schaak-
middag in De Wasserij, Molenbeekstraat 26a. 
 
Uitslagen interne competitie 19e ronde (9 februari 2017): 
Berkhout - Boel 0-1; Hendriks - van de Linde ½-½; de Kort 
- Plomp ½-½; Hooning-Gerlich 0-1; Fassaert-R. Wille ½-½; 
Braun - van Willigen 0-1; Naber - de Mol 1-0; van Belle - 
van Dijk 1-0; Kooij - Kusters ½-½; Koen van Keulen - Pas-
schier ½-½; Veerman-Vermeer 0-1; van Buren-Eder 1-0; de 
Munnik-Kees van Keulen 1-0; Meijer-J. Sanders 1-0; Nogu-
era-Diekema 1-0; ter Hove-Stibbe 0-1; Droop-Burger 1-0. 
 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Dijkstra - Huizinga 0-1; 
Witmans - van Ginneken 0-1; Bus - Knuiman ½-½; Kersten 
- Blok ½-½; (na snelschaken wint Michiel Blok); van Dijk - 
van Amerongen ½-½ (na snelschaken wint Theo van 
Amerongen); Kees van Keulen - van Waardenburg 0-1. 


