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Oploswedstrijd: Wit speelt en wint. Dit is uit een studie van 
Mitrofanov en Sochnev uit 1984. De studie zelf was te moei-
lijk om op het bord te hangen. Let wel vanuit deze uitgangs-

positie gaat wit hier 
namelijk al zijn ne-
gende zet geven. Maar 
zelfs die resterende 
drie zetjes zijn niet zo 
simpel. Oplossing: 1. 
Db6+, Ka4 2. Db4+, 
Pxb4 3. Pc3+ mat. 
 
Bibliotheek: Het was 
gezellig druk in de 
bibliotheek afgelopen 
zaterdag bij onze 
eerste demo aldaar in 
dit jaar mede doordat 
er ook diverse andere 

activiteiten waren. Zo kreeg het schaken ook veel extra be-
langstelling. Interesse was er ditmaal opvallend veel van 
jeugd maar ook diverse senioren lieten zich niet onbetuigd 
en namen achter de stukken plaats bij de verschillende ASV-
ers die van de partij waren. Of men de stap zet richting het 
clubschaak moeten we afwachten maar aan het promoten 
van het schaken is weer ruimschoots voldaan. Op 8 april is 
de volgende schaakdemo. 
 
Externe competitie: Vorige week speelde alleen ASV-9 nog 
voor de OSBO-competitie. Thuis tegen Rokade-4 werd een 
4-2 overwinning geboekt. Eerder die week moest ASV-1 het 
voor de kwartfinale van de KNSB-bekercompetitie opnemen 
in een uitwedstrijd tegen Dordrecht. Het bleef spannend tot 
het eind. Na de 2-2 in de reguliere partijen moest het snel-
schaken de beslissing brengen. Dat lukte en zo werd dit duel 
in het voordeel van ASV beslist met 1½-2½. Nu we het toch 
over bekerwedstrijden hebben. Ook onze ASV-teams in de 
volgende ronde van de OSBO-cup spelen vanavond. Bij de 
loting kwam er een dubbele ontmoeting Arnhem-Elst uit de 
koker. ASV-4 speelt namelijk vanavond uit tegen Elster 
Toren-2 en ASV-6 ontvangt thuis Elster Toren-1. Dit laatste 
team versloeg in de vorige ronde ASV-5. En dan zijn er in 
deze EP natuurlijk nog veel meer verslagen van teamwed-
strijden te lezen die eerder al werden gespeeld.  
 
ASV-1 naar volgende bekerronde: Na de ruime winst in de 
2e ronde van de KNSB-bekerstrijd op Zevenaar was nu S.C. 
Dordrecht de tegenstander van ons bekerteam in ronde 3. 
Een uitwedstrijd, gespeeld doordeweeks op dinsdag 14 fe-
bruari. Dit team speelt in de competitie in de 2e klasse 
KNSB, een klasse lager dan ons team. Maar dat wil niet 
zeggen dat dan zomaar even wordt gewonnen. Dat bleek ook 
in de wedstrijd waarin de ratingverschillen gering waren. De 
teams waren dus aan elkaar gewaagd en lang ging het gelijk 
op. ASV-1 kwam op achterstand doordat Tom Bus verloor. 
Het bleef lang in evenwicht maar na een onnauwkeurigheid 
van Tom kreeg zijn tegenstander 2 vrijpionnen in het cen-
trum. Met een fraai schijnoffer maakte zijn tegenstander het 
vervolgens uit. Michiel Blok stond lang wat minder, maar 
bereikte na dameruil uiteindelijk een pionneneindspel dat 
potremise was. Otto Wilgenhof had in zijn partij voor een 
pion wat ruimtevoordeel als compensatie. Tijdig zag zijn 
tegenstander dat kwaliteitswinst niet juist was waarna het na 
stukkenruil remise werd door zetherhaling. Peter Boel stond 
in een open stelling steeds wat beter mede door de zwaktes 
die zijn tegenstander had. Diens koning stond in de slotfase 

in een stelling met dame en vrijpion tegen twee torens dan 
ook het meest op de tocht en Peter profiteerde daar handig 
van. 2-2 dus en het snelschaken moest de beslissing brengen 
waarbij ASV-1 moest winnen omdat bij een nieuw gelijkspel 
het 4e bord zou afvallen en daar was juist gewonnen. Michiel 
won vrij snel en ook Peter won, nadat hij aanvankelijk een 
kwaliteit achter raakte maar daar later wel veel compensatie 
voor kreeg. Op 0-2 verspeelde Otto zomaar in een gelijke 
stelling een toren. De partij van Tom moest dus de beslissing 
brengen. Zijn tegenstander moest winnen maar de stelling 
gaf daar geen aanleiding meer voor. Tom kwam gewonnen 
te staan maar koos in het teambelang voor remise door 
zetherhaling. Zo is ASV-1 een ronde verder en plaatste zich 
bij de laatste 4 in poule D, dus bij de laatste 16 in totaal. 
Voor de kwartfinale lootte ASV-1 intussen in een thuiswed-
strijd het sterke Voerendaal. Daar kan Tom Bus, als oud-
speler van deze club, ons alles over vertellen. 
Gedetailleerde uitslag S.C. Dordrecht - ASV-1: Rik de 
Wilde (2185) - Otto Wilgenhof (wit) (2196) ½-½ (1-0); IM 
Mark Timmermans (2398) - Tom Bus 1-0 (½-½); Lennard 
den Boer (2078) - Michiel Blok (2136) ½-½ (0-1); Jacques 
Hennekes (1943) - Peter Boel (2102) 0-1 (0-1). Eindstand 
2-2. ASV-1 wint na snelschaken met 1½-2½. 
 
ASV-10 verliest van koploper: Dat het een zware klus zou 
worden tegen koploper Veenendaal-2 was vooraf zo inge-
schat maar weer (en nu voor de 3e keer dit seizoen) verliezen 
met 5-1 was teleurstellend en ook enigszins geflatteerd. Ko 
Kooman beging in de beginfase een kardinale fout en stond 
direct een stuk achter. Hij heeft nog lang geworsteld en liep 
met een pion zijn achterstand nog iets in maar het mocht niet 
baten. Na ruil van stukken, wat zijn tegenstander zoveel 
mogelijk deed, resulteerde een verloren stelling. Henk 
Schunck bracht de stand weer in evenwicht. Hij startte slecht 
en stond na de opening niet best, maar in het middenspel kon 
hij met pionwinst het initiatief overnemen. Toen zijn tegen-
stander in het eindspel blunderde was het verder, zoals Henk 
het verwoordde, een makkie. Bryan Hieltjes kwam met een 
pion voorsprong uit het beginspel. Bij het wel of niet afrui-
len van de dames nam hij de verkeerde beslissing en werd 
zwaar in de verdediging gedrukt. Zijn tegenstander liet niet 
meer los en maakte de partij af. Met deze 2-1 achterstand 
waren Hans Derendorp, Lion de Kok en Theo Koeweiden 
nog volop aan het strijden. Zou er nog een kansje in zitten 
om te winnen of gelijk te spelen? Het mocht niet zo zijn. 
Maar spannend was het wel. Lion moest na een zware strijd 
als eerste opgeven. Hans (met zwart) stond redelijk, maar 
moest noodgedwongen zijn aanval met Pd5 afbreken en zijn 
paard naar b6 terugtrekken. Dat leverde pionverlies op en het 
begin van zware druk en ellende. Ook hij moest de vlag 
strijken. Theo speelde een leuke en degelijke partij aan bord 
1. Hij kwam goed uit de opening maar stond enigszins ge-
drongen. Hij verloor eerst een pion, daarna nog eentje. Om 
pionpromotie van zijn tegenstander te voorkomen kostte dat 
een loper. Dit was teveel van het kwade en ook hij moest 
opgeven. Eindstand dus 5-1. We kijken blijmoedig uit naar 
de confrontatie op 16 maart tegen De Toren-8, dat evenals 
ASV-10, slechts 2 wedstrijdpunten heeft en ook strijdt tegen 
degradatie. We zijn vol zelfvertrouwen.    Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag Veenendaal-2 - ASV-10: Jan van 
Ham (1672) - Theo Koeweiden (1497) 1-0; Jan van der 
Sleen (1546) - Lion de Kok (1498) 1-0; Nico Bosman 
(1556) - Henk Schunck (1467) 0-1; Cees Capiteijns (1599) 
- Bryan Hieltjes (1176) 1-0; Olle Carsouw (1484) - Ko 
Kooman (1446) 1-0; Rob Leer (1457) - Hans Derendorp 
(1365) 1-0. Eindstand 5-1. 



Dikke nederlaag voor ASV-11: Hoewel tegenstander Ze-
venaar-3 met evenveel punten het duel tegen ASV-11 inging 
bleek deze opponent veel sterker dan de stand op de ranglijst 
op dat moment uitwees. Hoe verliep de wedstrijd? Gerrie 
Arends kwam gelijk uit de opening maar kreeg al snel een 
koningsaanval tegen. Op het moment dat er dames geruild 
konden worden gaf Gerrie op omdat hij dan in een eindspel 
met twee pionnen minder zou komen. Kazem Mollahosseini 
speelde weer razendsnel en zag in een ingewikkelde stelling 
een combinatie over het hoofd. Hierbij verloor hij een toren. 
Vervolgens moest hij een stuk geven om mat te voorkomen. 
Even later gaf hij op omdat hij toch mat zou gaan. Jelle 
Noordhuis kreeg vanuit de opening een felle aanval op zijn 
koningsstelling. Hij wist zeer bekwaam alle dreigingen uit 
de stelling te halen en toen er na grootscheepse afruil een 
gelijk eindspel overbleef bood zijn tegenstander remise aan, 
dat aangenomen werd. Jan Zuidema werd na een gelijke 
opening langzaam uit positie gespeeld. De koning kwam in 
gevaar. Lang kon hij zich redden maar de aanval werd steeds 
sterker en tenslotte werd hij mat gezet. Jonathan van der 
Krogt speelde een passieve opening. Met het ruilen van zijn 
e5-pion voor zijn d4-pion kwam zijn dame in het spel, wat 
de stelling in evenwicht bracht, maar daar deed Jonathan 
weinig mee. Door het paard via g4 op e5 te krijgen hoopte 
Jonathan via het afruilen van wat stukken voordeel te krijgen 
in het centrum maar dat pakte toch niet helemaal zo uit. Wit 
had een licht voordeel en naarmate het eindspel dichterbij 
kwam zou dit voordeel groter worden. Tegenstander Ze-
venaar-3 had echter op de eerste twee borden al gewonnen 
en dus werd Jonathan remise aangeboden. Jonathan had dat 
wel aan willen nemen, maar gezien de achterstand besloot 
hij na overleg met teamleider Danny Hageman toch even 
door te spelen. Vijf zetten later was het spelbeeld niet veel 
veranderd en had ASV-11 er intussen een remise en verlies-
partij bij. Daarop besloot Jonathan alsnog een puntendeling 
overeen te komen. Danny was als laatste nog bezig om de 
stand nog wat draaglijker te maken. Helaas stond hij de hele 
partij onder druk. In een verloren stelling kreeg hij toch nog 
kans op remise door zijn loper te offeren. Maar helaas koos 
hij hier niet voor. Het eindspel duurde nog lang, zelfs nadat 
Danny zijn dame voor een toren had moeten geven. Zijn 
tegenstander vond helaas elke keer de juiste zet op de tacti-
sche verdediging van Danny. Zo werd het 1-5 voor Ze-
venaar-3.   Danny Hageman/Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag ASV-11 – Zevenaar-3: Kazem Mol-
lahosseini (1426) – Tonie Claessen (1667) 0-1; Gerrie 
Arends (1471) – Jeroen van der Poel (1671) 0-1; Jonathan 
van der Krogt (1448) – Daan Wijnholts (1639) ½-½; Danny 
Hageman (1382) – Marijn Freriks (1653) 0-1; Jan Zuide-
ma (1361) – Rion Doornebal (--) 0-1; Jelle Noordhuis 
(1265) – Pieter van der Poel (1503) ½-½. Eindstand 1-5. 
 
Verlies voor ASV-12: In het duel met De Cirkel-4 kwam 
ASV-12 na een uur op voorsprong omdat de tegenstander 
van Theo van Lotringen niet kwam opdagen. Intussen was 
Werner Gubbels gelijk uit de opening gekomen en zette hij 
rustig een aanval tegen de damevleugel op. Zijn tegenstander 
viel echter op de koningsvleugel aan en pakte daarbij flink 
door. Toen Werner de beste voortzetting miste werd hij 
prompt mat gezet. Bert Maas had zijn stukken allemaal keu-
rig neergezet en ook zijn tegenstander had zich goed ontwik-
keld. Helaas miste Bert iets verder in de partij een gemene 
dreiging en verloor hij via een aftrekschaak zijn dame. Dit 
was meteen ook het einde van de partij. Als laatste was Pim 
Rijmer, invaller voor Thijs Stomphorst, op bord 1 nog bezig. 
Hij had zeer geconcentreerd spelend een gedegen stelling 
opgebouwd. In de overgang van middenspel naar eindspel, 
sloeg zijn tegenstander met schaak een pion. Pim overzag 
dat hij schaak stond en gaf zelf schaak. Zijn tegenstander gaf 
aan dat Pim schaak stond, vervolgens zette Pim terug en zag 
dat zijn dame ongedekt stond en geheel overziend dat hij dan 
de dames kon ruilen gaf hij op omdat hij dacht de dame te 
verliezen. Erg jammer natuurlijk, want na dameruil zou hij in 
een volkomen gelijk eindspel zijn gekomen. Zo werd het 1-3 
voor tegenstander De Cirkel-4.  Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag ASV-12-De Cirkel-4: Pim Rijmer (--) 
- Louis van der Vos (1360) 0-1; Theo van Lotringen (1278) 
- NO 1-0 regl.; Werner Gubbels (908) - Marcel Oosterhek 
(1330) 0-1; Bert Maas (--) - Robert Degenhart (--) 0-1. 
Eindstand 1-3. 

ASV-13 heeft kampioenschap binnen handbereik: Na een 
heuse winterstop van bijna twee maanden heeft ASV-13 haar 
serie overwinningen voortgezet. In Druten werd Tornado-3j 
op vrijdagavond 10 februari met 1-3 verslagen. Door deze 
zege en het onverwachte gelijkspel van De Toren-10 staat 
ons laagste team nu 4 punten voor met nog 2 wedstrijden te 
gaan. Dus dit seizoen zou weleens mooi kunnen eindigen 
voor ons 13e team. Jan Diekema zette ASV-13 vrijdagavond 
op het goede spoor. Na kwaliteitswinst volgde nog stukwinst 
en een fraai mat met loper en paard. Invaller Jelmer Visser 
had de ondankbare taak om topscoorster Seyma Zararsiz te 
moeten vervangen. Jelmer koos met een stukoffer voor twee 
pionnen de aanval. Helaas overzag hij een paardvork met 
dameverlies tot gevolg. Dat was uiteraard teveel van het 
goede. André de Groot kreeg in de opening een stuk cadeau. 
Net als bij Jan werd het materiaalvoordeel groter naarmate 
de partij vorderde. Met de torens in de vijandelijke stelling 
was de winst snel daar. Peter van Deursen deed er het lang-
ste over. Zijn tegenstander speelde met twee stukken minder 
wel erg lang door. Peter moest zelfs door tot mat.  Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag Tornado-3j – ASV-13: Maikel Simon 
(577) – André de Groot (1394) 0-1; Bart van Enckefort 
(686) – Peter van Deursen (1244) 0-1; Ivan Wijono (542) – 
Jan Diekema (1003) 0-1; Marc Fluit (920) – Jelmer Visser 
(800) 1-0. Eindstand 1-3. 
 
Elst: Het 11e rapidtoernooi van de Elster Toren, dat gespeeld 
werd op zaterdag 11 februari jl., werd voor de 3e keer ge-
wonnen door Martien van der Meijden, spelend voor Dub-
belschaak uit Boxtel. Hij scoorde 6½ uit 7 en bleef daarmee 
oud-ASV-er Martin Weijsenfeld een half punt voor. Met 44 
deelnemers, waaronder 7 ASV-ers, viel de belangstelling dit 
keer wat tegen. Onze clubgenoten konden geen rol van bete-
kenis spelen in de strijd om de bovenste plaatsen. Uiteinde-
lijk scoorden Rob Huberts, Désiré Fassaert en Ruud Wille 
allen 4 uit 7. Opvallend daarbij was wellicht dat Rob 4 keer 
won met wit en 3 keer verloor met zwart terwijl Désiré juist 
3 keer won met zwart en Ruud op zijn beurt weer 3 keer won 
met wit. Bert Duijker eindigde met 3½ uit 7 op 50%, met 3 
keer winst met zwart, Ko Kooman kwam tot een totaal van 3 
uit 7, Hans Derendorp bleef op 2 uit 7 steken en Kees van 
Keulen eindigde puntloos onderaan maar won wel een prijs. 
Het was het 11e toernooi en zo kregen nrs. 11, 22, 33 en 44 
ook een prijs. Veel onderlinge duels waren er haast vanzelf-
sprekend zou je zeggen. Zo had Kees in de 1e ronde remise 
kunnen afdwingen tegen Bert maar liet dat na en verloor 
uiteindelijk. Verder won Ruud in ronde 2 van Ko maar ver-
loor op zijn beurt een ronde later weer van Rob. Hans ver-
loor van Rob in de openingsronde maar won later van Kees. 
Rob won zo maar liefst driemaal van clubgenoten: van Hans, 
Ruud en Ko! Het was als altijd weer een gezellig toernooi. 
 
Voorst: Op 30 januari werd de 2e ronde in het Open Voorster 
Kampioenschap gespeeld. In groep A won Tony Hogerhorst 
en hij kwam daarmee op 1½ uit 2. Na verlies in de openings-
ronde wist Ko Kooman met zwart nu wel te winnen. De 
opening was niet indrukwekkend en hij kwam een pion ach-
ter. Door een dreiging met een paardvorkje kon hij dit niet 
alleen weer vrij snel wegwerken maar hij nam ook gelijk het 
initiatief over. Ko wist een aanval op de koningsvleugel in te 
zetten. Zijn tegenstander reageerde hier niet goed op en zo 
ontstond er een precaire situatie voor zijn tegenstander. Na 
stukwinst was de partij snel afgelopen. A.s. maandag wordt 
de 3e ronde gespeeld. 
 
Uitslagen interne competitie 20e ronde (16 februari 2017): 
Berkhout - Hoogland 0-1; van de Linde - Maassen van den 
Brink 1-0; Reulink - Hendriks ½-½; Hooning - de Kort 0-1; 
Hogerhorst - Gerlich 1-0; Peters - Fassaert ½-½; R. Wille - 
Braun ½-½; van Ginneken - Groen 1-0; van Willigen - Mer-
can ½-½; de Mol - Kooij 1-0; Zahmat - van Belle 1-0; Kus-
ters - Vermeer 1-0; de Munnik - Witmans 1-0; Arends - 
Koeweiden ½-½; Zuidema - B. Sanders ½-½; Mollahosseini 
- Meijer 0-1; Rietbergen - Derendorp 1-0; de Groot - Har-
togh Heijs 1-0; Diekema - van Lotringen 1-0; Visser - van 
der Laan 1-0; Stibbe-Maas ½-½; Gubbels - Droop 1-0. 
 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Knuiman - Bus ½-½ (Tom 
Bus wint na snelschaken); van der Wel - Beeke 0-1; Huizin-
ga - Marks ½-½; Vliek - van Capelleveen 0-1. 


