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57e jaargang no. 4      donderdag 25 januari 2018
Oploswedstrijd: Van Pillsbury (1872-1906) zijn veel prach-
tige winsten bekend. Deze is uit 1899 en werd gespeeld 

tegen MacConnell. 
Zwart speelt en wint. 
Oplossing: 1….Ta1+ 
2. Kd2, Ld6 (deze zet 
moest je weten te vin-
den) 3. Dxf5, Dxd4+ 4. 
Dd3, Lf4 mat. 
 

Externe competitie: 
Vorige week startte de 
4e ronde in de OSBO-
competitie. ASV-7 
opende met een 4½-3½ 
zege op UVS-5. ASV-
11 daarentegen verloor 

met 1½-4½ van De Sleutelzet. Op onze vorige clubavond 
speelde ASV-12 met 3-3 gelijk tegen BSV Bennekom-3. Die 
avond zou ook ASV-8 - Mook-2 maar de gasten zagen ’s-
ochtends al af van hun reis naar Arnhem vanwege de storm. 
Deze wedstrijd wordt nu 1 februari gespeeld. Afgelopen 
vrijdag speelde ASV-5 opnieuw tegen de Velpse SV-1. Was 
er een week eerder nog winst in de OSBO-cup, nu ging het 
competitieduel met 4½-3½ verloren. Maandag jl. boekte 
ASV-10 bij onze stadgenoten van De Toren-6 de eerste 
winst van het seizoen. Het werd 3½-2½. Vanavond spelen 
ASV-6 en ASV-9 nog thuis tegen respectievelijk VSG-1 en 
Koningswaal-2. Veel schaakplezier!! 
 

ASV-5 slordig onderuit in Velp: Het wil in uitwedstrijden 
maar niet vlotten met ASV-5. Vrijdag jl. werd met 4½-3½ 
verloren van Velp-1, dat ook nog eens met drie invallers 
speelde. Het ging al snel mis. Jeroen van Ginneken permit-
teerde zich in gelijke stelling een stukoffer tegen Erika Belle, 
maar binnen een zet of vijf toonde onze vroegere clubgenote 
aan dat dit geen verstandige actie was. Vervolgens deelde 
Coen Mekers het punt met Jan Schadd in een duel waarin 
weinig aan de hand was. Erik Wille kreeg een te elfder ure 
opgestelde jeugdspeler tegenover zich. Die gaf al in de ope-
ning twee pionnen weg en daarna was het kinderspel. Het 
mat na een dameoffer was nog wel fraai. Tom Katoen kreeg 
twee offers voorgeschoteld en reageerde daar niet doortas-
tend genoeg op. De dame kwam buitenspel te staan en al 
snel was mat niet meer te verhinderen. Wisse Witmans stuit-
te voor de tweede week op rij op Hans van Capelleveen. 
Ditmaal kreeg Wisse nooit echt grip op Hans’ spel. Een 
dubbele penning kostte tenslotte een stuk en de partij. Xadya 
van Bruxvoort speelde een degelijke partij. Na een fout van 
de tegenstander won Xadya materiaal en de partij. Wat restte 
waren vervolgens twee potremise stellingen. Bij Siert Hui-
zinga was het een lopereindspel met ongelijke lopers en bij 
Rob Huberts een toreneindspel waar geen muziek in zat. Na 
nog een uur strijd kon geen verrassing meer in een van beide 
stellingen gevlochten worden. Twee remises en weer een 
nederlaag. ASV-5 is nu serieus in degradatiegevaar. Mooi is 
dat het schaakplezier er niet onder lijdt. Na afloop van het 
duel kon onze voorzitter Erik Wille de beker voor de winst 
in de Bekergroep in het seizoen 2016-2017 nog uitreiken aan 
Hans van Capelleveen. Wellicht stimuleert dat meer spelers 
van Velp om ook bij ASV te komen spelen.        Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag Velpse SV - ASV-5: Jan Schadd 
(1833) - Coen Mekers (1869) ½-½; Jan Stuut (1252) - Erik 
Wille (1855) 0-1; Hans van Capelleveen (1830) - Wisse 

Witmans (1627) 1-0; Erik de Winter (1770) - Rob Huberts 
(1853) ½-½; Erika Belle (1826) - Jeroen van Ginneken 
(1768) 1-0; Brent van Dusseldorp (1649) - Siert Huizinga 
(1729) ½-½; Menno Potjer (1640) - Xadya van Bruxvoort 
(1587) 0-1; Dries van Eijk (--) - Tom Katoen (1623) 1-0. 
Eindstand 4½-3½. 
 

Belangrijke winst ASV-7: Het werd uiteindelijk een be-
nauwde 4½-3½ overwinning op het nog puntloze UVS-5 
omdat het er lang naar uitzag dat de uitslag ruimer uit zou 
vallen. Lex van Hattum was weer eens als eerste klaar al was 
dat deze keer met hulp van zijn tegenstander. Na de normale 
zet Lg5 speelde Lex na een tussenzet Da5. De tegenstander 
dacht dat hij de aanval op a3 moest dekken maar zag over 
het hoofd dat Lg5 over de 5e rij ongedekt stond aangevallen. 
Stukwinst derhalve. Na ook nog eens Lh3 toe te laten met 
matdreiging gaf hij enkele zetten later op. Geen leuke partij 
voor Lex maar een punt in de knip is ook wat waard. Hedser 
Dijkstra speelde naar eigen zeggen een saaie partij. Hij 
kwam met wit niet lekker uit de opening, dacht een pion te 
winnen maar verloor er eentje maar de stelling kon het heb-
ben omdat hij voldoende tegenspel had. Zwart bood in de 
ogen van Hedser dan ook terecht remise aan wat gezien de 
stand op de andere borden niet geweigerd kon worden. In-
valler Kazem Molahosseini had het van het begin af aan 
moeilijk, omdat hij zich vanuit de opening de zetten h6 en a6 
permitteerde. Zijn tegenstander profiteerde optimaal. Met 
Lc4 en Db3 zette hij een dubbele aanval tegen f7 op welke 
niet meer te dekken was. In het vervolg had hij weinig moei-
te de partij naar zich toe te trekken. Stand weer gelijk dus. 
Met uitzondering bij Oscar Mercan zag het er aan de andere 
borden goed uit. Hij had zich laten verleiden om na d7-d5 en 
d5-d4 te spelen met aanval op Pc3, maar uiteindelijk verloor 
hij die vooruit geschoven pion. Omdat zijn tegenstander de 
meerderheid op de damevleugel makkelijk in beweging kon 
krijgen was het een kwestie van tijd wanneer een van zijn 
pionnen de overkant ging bereiken. Het sierde Oscar dat hij 
er voor bleef knokken, zeker toen het al duidelijk was dat we 
gingen winnen. Want in de tussentijd had Hub Kusters ons 
weer op voorsprong gebracht. Met het ongewone Ld6 op Lf4 
ging hij de strijd aan. Nadat zijn tegenstander deze lopers 
had geruild kwamen er voor beide spelers aanknopingspun-
ten. Tot een echte strijd kwam het nooit omdat de witspeler 
zich enkele slordigheden permitteerde waardoor Hub steeds 
beter kwam te staan. Uiteindelijk besliste een batterij op de 
diagonaal a8-g2, Met Dd5 dreigde mat en stukwinst waarbij 
zijn tegenstander opgaf. In een van beide zijden strategisch 
prima gespeelde opening verkreeg de tegenstander van Horst 
Eder (onze tweede invaller) licht voordeel over de zwarte 
velden richting de koning. Dat deed er niet meer toe toen 
deze pardoes een stuk weggaf. Om de koning van Horst 
onder vuur te nemen offerde hij nog een paard voor een 
pion. In plaats van de partij gedecideerd naar zich toe te 
trekken wilde Horst afwikkelen naar een gewonnen eindspel 
door een stuk terug te geven. Zijn koning kwam hierdoor op 
de tocht te staan. Vervolgens liet hij zich ook nog mat zetten. 
Jacques Boonstra kwam in een complexe stelling terecht 
waarin hij wel het initiatief had. Met alle stukken op het bord 
probeerde zijn tegenstander de b-lijn te openen en een aanval 
in te zetten tegen de witte monarch. Dit was echter een mis-
rekening, Jacques kreeg het met nauwkeurig spel voor elkaar 
om het paard op b5 te ondersteunen en een tegenaanval over 
de a-lijn op te zetten. Na La5 Lxa5 volgde een paardvork op 
e7 met damewinst. Dick Vliek zat zoals hij het zelf om-



schreef in een vreemd soort "Grand Prix" op het bord met 
steeds licht voordeel. Na binnendringen op de zevende rij 
leidde dit tot winst. Als laatste was Oscar bezig waarbij het 
duidelijk was dat hij het niet ging redden, mede door zijn 
vechtlust wist hij de strijd nog lang te rekken. Toen hij een 
stuk moest geven om mat te verhinderen gaf hij op. Volgens 
Oscar mocht zijn tegenstander geen moment hopen op winst 
tot Oscar in het toren+gelijk lopereindspel een onnauwkeu-
righeid beging (hij weigerde loperruil en speelde c5) die een 
pion kostte. Hij probeerde zijn tegenstander in tijdnood met 
een riskante variant nog aan het wankelen te krijgen maar 
deze speelde het correct en won tenslotte terecht. De compu-
ter gaf zwart tot en met einde middenspel een kleine plus tot 
aan dat moment van onnauwkeurigheid. Een remise was 
meer op zijn plaats geweest. Jammer natuurlijk maar belang-
rijker was de winst van het team.  Hub Kusters 
Gedetailleerde uitslag UVS-5 - ASV-7: Theo Felet (1665) - 
Jacques Boonstra (1782) 0-1; Frans Neijenhuis (1510) - 
Kazem Mollahosseini (1369) 1-0; Dirk van Nuland (1564 -
Hedser Dijkstra (1708) ½-½; Jan van de Westelaken (1625) 
- Oscar Mercan (1594) 1-0; Wim Krabbendam (1565) - 
Dick Vliek (1651) 0-1; Luc van Harxen (1462) - Lex van 
Hattum (1643) 0-1; Olaf Soons (--)-Horst Eder (1575) 1-0; 
Jan-Hendrik Donkervoort (--) - Hub Kusters (1614) 0-1. 
Eindstand 3½-4½. 
 

Zware nederlaag voor ASV-11: Voordat de wedstrijd tegen 
De Sleutelzet goed en wel was begonnen stonden we al met 
1-0 achter. André de Groot dacht in een gelijkopgaande 
opening een pion te winnen door een penning. Helaas over-
zag hij dat de dame werd ingesloten. Een pionnenstorm 
daarna liep dood dus moest hij opgeven. Bert Maas speelde 
op bord 6 tegen dubbellid Herman de Munnik. Deze speelde 
langzaam en zorgvuldig. Na een partij vol dreigingen ging 
het in een dynamisch eindspel mis voor Bert. Thijs speelde 
ook tegen oud-ASV'er Pascal van den Born die blijkbaar in 
vorm is gezien zijn resultaten en dat liet hij ook in deze partij 
zien. In een gelijkopgaande partij met verschillende kansen 
aan beide kanten kwam een paard van Thijs paard in het 
nauw en kon het niet meer weg. Het eindspel was daarom 
kansloos en Pascal speelde het rustig uit. Ondertussen had 
Jonathan van der Krogt het erg zwaar op bord 2 tegen Pieter 
van der Zwan, die ook eerder lid was van ASV. Jonathan 
heeft een voorkeur voor zwart zodat hij kan anticiperen en 
het initiatief kan overnemen. Helaas trof hij een sterke te-
genstander waardoor hij nooit het initiatief kon overnemen. 
De opening was niet goed en volgens Jonathan was "de rest 
van de partij wat aanklungelen". Toen hij ook nog zijn toren 
weggaf was het over. Met deze 4-0 achterstand redde geluk-
kig Jelle Noordhuis de eer door te winnen. Hij bouwde zijn 
partij langzaam op en buitte de zwakheden van de tegenpartij 
uit en won een paard. Daarna ruilde hij de stukken af en dit 
leidde tot de verdiende winst. Op bord 1 speelde Danny 
Hageman tot het laatst door voor de winst. De gehele partij 
stond hij beter maar zijn tegenstander verdedigde hardnek-
kig. Uiteindelijk ontstond er een toreneindspel met een 
dichtgeschoven pionnenstructuur. Na het nog even gepro-
beerd te hebben moest Danny toch berusten in remise. 
Daarmee kwam de eindstand op 4½-1½.  Danny Hageman  
Gedetailleerde uitslag De Sleutelzet - ASV-11: Bert Nobel 
(1566) - Danny Hageman (1366) ½-½; Pieter van der 
Zwan (1771) - Jonathan van der Krogt (1440) 1-0; Bert 
Sigmond (1516) - André de Groot (1397) 1-0; Pascal van 
den Born (1135) - Thijs Stomphorst (1242) 1-0; Henk van 
der Woude (1322) - Jelle Noordhuis (1240) 0-1; Herman 
de Munnik (1468) - Bert Maas (--) 1-0. Eindstand 4½-1½. 
 

Verdienstelijk gelijkspel ASV-12: Het duel tegen BSV Ben-
nekom-3 betekende opnieuw een zware wedstrijd voor ASV-
12, maar dat zijn ze allemaal in de 3e klasse voor de hekken-
sluiter van onze clubteams. Vol goede moed dus maar aan 
het schaken gegaan. Pim Rijmer was als eerste klaar, in een 
gelijkstaande en goede stelling overzag hij dat zijn dame in 
stond. En zonder dame was de partij niet voort te zetten. Pim 
gaf dan ook meteen op. Hans Meijer had een goede stelling, 
hij kreeg zelfs zijn beide torens op de 7e rij. En in die stel-
ling wist hij niet goed meer hoe verder te gaan, behalve 
voortdurend schaak geven. Hij bood remise aan hetgeen 

werd geaccepteerd. Na afloop konden wij zien dat er een 
eenvoudig mat in twee inzat. Jammer voor Hans, hij speelde 
een zeer goede partij. Jan Sanders steeg ook boven zichzelf 
uit, hij weerde een aanval op zijn rokadestelling af en kwam 
daar zelfs met materiaalvoordeel uit. In het eindspel gaf zijn 
tegenstander nog eens een kwaliteit weg, en Jan wist hiervan 
goed gebruik te maken en de partij te winnen. André de 
Groot had materieel gezien een gelijke stelling. Zijn tegen-
stander had echter een geïsoleerde pion die hij moest blijven 
dekken. Door die pion te gebruiken voor meerdere pennin-
gen wist Andre een kwaliteit te winnen. Zijn tegenstander 
ging toen voor de ongedekte pionnen aan de ene zijde, waar 
Andre aan de andere zijde voor de koning ging. Dit resul-
teerde in mat of het geven van een toren. Zijn tegenstander 
gaf daarom op. Theo van Lotringen kwam met een pion 
minder uit de opening. Na veel pogingen in een lastige stel-
ling ging hij het eindspel in met op beide vleugels een vrij-
pion voor zijn opponent. Theo kon die niet allebei tegenhou-
den met zijn koning en moest dus opgeven. Werner Gubbels 
had steeds een redelijk gelijkopgaande stelling zij het dat 
Werner ergens een pion kwijtgeraakt was. Het eindspel met 
2 tegen 1 pion achter, en beiden nog een paard op het bord, 
wist hij keurig remise te houden. Met deze 3-3 uitslag heeft 
ASV-12 het eerste matchpunt verdiend, dit smaakt naar 
meer. Wij zullen dat zeker gaan proberen in de komende 
teamwedstrijden.    André de Groot 
Gedetailleerde uitslag ASV-12 – BSV Bennekom-3: André 
de Groot (1397) – Hans van de Weteringh (1538) 1-0; Theo 
van Lotringen (1230) – Kees van Dijk (1590) 0-1; Jan San-
ders (1346) – Gerhard Bakker (1550) 1-0; Hans Meijer 
(1352) – Rinus van der Molen (1489) ½-½; Werner Gub-
bels (933) – Jaap van Donkelaar (1419) ½-½; Pim Rijmer 
(--) – Dick Brehen (1411) 0-1. Eindstand 3-3. 
 

Ermelo: Zaterdag jl. trokken Ko Kooman en Ruud Wille de 
Veluwe over om in Ermelo deel te nemen aan het Rie Tim-
mer rapidtoernooi. Gespeeld werd in groepen van 6 spelers. 
Ruud was ingedeeld in de hoofdgroep en had niets in de 
melk te brokkelen. Hij eindigde onderaan met ½ uit 5. Drie 
spelers wonnen deze groep met 4 uit 5 t.w. Rogier Dijk, 
Andries Mellema en Olaf Cliteur. Op ludieke wijze via 3 
krantenknipsels, omdat elke speler één partij als een krant 
had gespeeld, met daarop een nummer, werd de winnaar 
geloot. Ko was ingedeeld en wist daar een gedeelde 2e plaats 
uit het vuur te slepen met een score van 3 uit 5. Op basis van 
onderling resultaat werd hij 2e. Het was weer een gezellig 
toernooi waar ruim 50 schakers aan deelnamen. 
 

Wijk aan Zee: Veel ASV-ers zijn deze periode te bewonde-
ren bij het Tata-Steel toernooi. De resultaten splits ik in 2 
delen. In deze EP aandacht voor de clubgenoten die bij de 
vierkampen actief waren. Eerst de weekendvierkampen. 
Mick van Randtwijk kwam in zijn groep tot 1 punt via een 
zege in de slotronde. Ron Brachten opende met een halfje 
maar daar bleef het bij. De andere 2 partijen gingen verloren. 
Succes was er voor René van Alfen. Hij bleef ongeslagen en 
won zijn groep met 2 uit 3. Ook Dick Vliek kwam tot deze 
score. Maar hij moest de eerste plaats delen. Bij Lex van 
Hattum lukte het niet. Hij eindigde puntloos onderaan. 
Vadim van Kuijk eindigde in zijn groep op ½ uit 3 met een 
remise in de slotronde. Hetzelfde gold voor Hanna Wierts. 
Daarna kwamen de dagvierkampen aan bod. Barth Plomp 
kwam daarin niet verder dan ½ uit 3 en was daar niet tevre-
den mee. Freek Hooning scoorde in zijn vierkamp 1½ punt 
via 3 remises. Albert Marks kwam ook tot 1½ punt maar 
begon zijn groep met een nederlaag tegen Velpenaar Eric de 
Winter. Ook Bob Kooij kwam in zijn groep tot 1½ punt. 
Volgende week meer over de andere ASV-ers.  
 

Uitslagen interne competitie 18 januari (18e ronde):  
Knuiman - R. Wille ½-½; de Kort - Hendriks 1-0; van Willi-
gen - Fassaert ½-½; Koen van Keulen - Huizinga 1-0; Peters 
- van Dijk 1-0; Kooij-Kusters 0-1; van Hattum-Schunck 1-0; 
Witmans - Derendorp 1-0; Kees van Keulen - Mercan 0-1; 
Kooman - P. Hamers 0-1; Burger - Mollahosseini 0-1; B. 
Hamers - Hartogh Heijs 1-0.  
Uitslag ASV-bekercompetitie: de Mol - Braam 1-0; Naber - 
Hoogland 0-1. 


