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57e jaargang no. 5      donderdag 1 februari 2018
Oploswedstrijd: Vorige week was er een stelling van eigen 

ASV-bodem om op te 
lossen. Het betrof de 
partij Koen van Keulen - 
Lex van Hattum. Koen 
leek steeds beter te 
staan. Hier met zijn twee 
dames is dat zeker zo. 
Lex was dan ook blij 
toen hij eeuwig schaak 
zag zitten met Th4. Pas 
thuis vond hij zelfs een 
winstgang. Hoe gaat 
die? Zwart speelt en 
wint. Oplossing: 1. …g5 
2. Kg4, Txe8 3. 

Kxh5,Kf6. Nu dreigt 5….Th8+ 6. Kg4, Pe3+ en dus moet 
wit wel 4. Dxf5 spelen. Na 4….Kxf5 kan wit opgeven. 
 

Jaarvergadering en rapid: Volgende week donderdag 8 fe-
bruari, aanvang 19.30 uur, wordt de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering gehouden. De vergaderstukken zijn u per 
mail toegezonden, dan wel uitgereikt. Mocht u dit niet heb-
ben ontvangen laat het dan even weten. Kom tijdig! Natuur-
lijk wordt er ook geschaakt. Na afloop van de ledenvergade-
ring spelen we de 3e rapidavond of, voor wie dit te snel is, 
de extra competitie. We verwachten hier tussen 20.15-20.30 
uur mee te beginnen. 
 

Daglichtschaak: A.s. dinsdag is de volgende schaakmiddag 
in de reeks van het schaken overdag in het Nivon-gebouw 
aan de Molenbeekstraat. Jan Vermeer ontvangt u graag weer. 
Vanaf 14 uur starten de partijen. Veel plezier!! 
 
Externe competitie: De tweede speelweek begon met een 
3½-2½ zege van ASV-10 bij onze stadgenoten van De To-
ren-6. Het was de eerste winst van het seizoen. Sterk was de 
winst van ASV-6 op VSG met 4½-3½. Helaas kon ASV-9 
het niet bolwerken. Zij verloren nipt met 2½-3½ van Ko-
ningswaal-2. Vanavond wordt nog de inhaalwedstrijd ge-
speeld van ASV-8 tegen Mook-2. Daarnaast kunt u ook de 
OSBO-cupwedstrijden ASV-4 - Wageningen-4 en ASV-5 – 
Zutphen-1 aanschouwen. 
A.s. zaterdag komen onze eerste vier teams weer in actie in 
een thuiswedstrijd in Brasserie Servontyn. U bent natuurlijk 
van harte welkom. Sinds de vorige ronde op 16 december 
hadden zij winterstop. Om uw geheugen weer wat op te 
frissen qua stand treft u in deze EP de uitslagen van de 5e 
ronde aan en de actuele stand. ASV-1 moet vol aan de bak 
om punten te pakken. Zij spelen tegen SISSA-2. Het wordt 
een dubbele ontmoeting want ASV-2 treft SISSA-3, een 
belangrijk duel onderin. ASV-3 heeft Amsterdam-West als 
tegenstander en ASV-4 tenslotte moet het tegen het Nij-
meegse UVS-3 opnemen. Ook dat is een belangrijk duel in 
de onderste regionen. Volgende week leest u er alles over. 
 

ASV-6 boekt mooie zege op VSG-1: Het zesde van ASV is 
op weg naar de top van het klassement in de eerste klasse A. 
Na een mispeer in de eerste ronde in Zwolle hebben onze 
mannen achtereenvolgens de sterke teams van Meppel, Pal-
las en VSG van zich af gehouden. Nog 3 ronden tegen rela-
tief zwakkere teams, dat biedt onverwacht mooie perspectie-
ven. In de wedstrijd tegen het Veluws Schaakgenootschap 
kwamen we snel op een voorsprong door een schitterende 
aanvalspartij van Marco Braam. Marco kreeg een toren op 
de geopende h-lijn en rukte vervolgens beslissend op met 
zijn f-pion naar f6 en toen was het helemaal uit. Theo van 
Amerongen volgde met een mooie aanvalspartij, waarin hij 
een stuk op h-6 offerde. Helaas te vroeg, hij had eerst zijn 

aanval beter moeten voorbereiden. Nu kon zijn tegenstander 
zich met de nodige precisie redden en het eindspel winnen. 
Hans Rigter zat inmiddels met de vijandige dame midden in 
zijn stelling. Met een listig pionzetje wist hij haar op te slui-
ten en met een paard te vangen. Een mooi werkstukje! Jan 
Groen bracht ons op een 3-1 voorsprong in de wedstrijd. Jan 
won een pion, wikkelde af naar een lopereindspel en won dat 
moeiteloos. Piet de Mol speelde tegen een jeugdtalent van 
VSG. In een spectaculaire partij zagen de toeschouwers 
winstkansen voor Piet, maar zijn jonge tegenstander beschik-
te anders. Hij won met een combinatie materiaal en even 
later de partij. Inmiddels was Edwin Peters enkele pionnen 
achterop gekomen. Hij kreeg met zijn zware materiaal nog 
wel tegenspel, maar nauwkeurig verdedigen was voldoende 
om het punt naar VSG te laten gaan. Nog 2 partijen aan de 
eerste 2 borden met een 3-3 stand. Robert Naasz had drie 
pionnen voor een stuk, het zag er prima uit. Toen echter de 
dames van het bord gingen, verdween Rob’s voordeel geheel 
en moest hij knokken voor gelijkspel. Het geluk was echter 
ook ditmaal met de sterke toen zijn tegenstander een ver-
keerde koningszet deed en pardoes een vol stuk verloor. Het 
eindspel van ongelijke lopers was eenvoudig gewonnen. Aan 
het eerste bord kon Jeroen Kersten toen in betere stand remi-
se aanbieden en daarmee de eindstand op 4½-3½ brengen. 
Een mooie zege en een prachtige schaakavond. 
    Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - VSG-1: Jeroen Kersten 
(1834) - Rob Boterenboord (1954) ½-½; Robert Naasz 
(1752) - Sape Westra (1887) 1-0; Hans Rigter (1789) - 
Ernst Keijer (1880) 1-0; Marco Braam (1693) - Jan Lam- 
brechts (1973) 1-0; Piet de Mol (1783) - William Sha-
khverdian (1784) 0-1; Edwin Peters (1718) - Wim Geiten-
beek (1677) 0-1; Jan Groen (1700) - Dirk van Setten (1637) 
1-0; Theo van Amerongen (1717) - Gerard de Hoop (1835) 
0-1. Eindstand 4½-3½. 
 
ASV-9 opnieuw onderuit: Ons negende draait dit seizoen 
niet geweldig. Zaten we vorig jaar vlak onder de top, dit jaar 
zitten we vlak boven de staart. De wedstrijd tegen Konings-
waal-2 bracht daarin geen verandering. Dit wisten we al van 
tevoren. Dat team doet mee in de strijd om de promotie. Zij 
hebben meerdere spelers met een hogere rating. Sommige 
ASV-ers moesten een partij spelen, waarin ze nauwelijks 
kans maakten. Dat maakt het eindresultaat toch draaglijk. De 
eerste uitslag was een remise. Hendrik kwam met zwart 
slecht uit de opening en rekende al met verlies. Wonderlijk 
genoeg wist hij echter toch te overleven en kwam zelf iets 
beter te staan. Toen werd het echter zetten en terugzetten. 
Aan remise viel dus niet te ontkomen. Bij Arjan Hoenselaar 
ging het precies andersom. Hij denderde uit de startblokken 
en stond er uiterst bedreigend voor, maar ook in de vijande-
lijke stelling. Daar had hij wel offers voor gebracht. Achteraf 
zelfs te veel. Zwart kreeg vat op de stelling en won spoedig. 
Topscorer Koen van Keulen bracht ons weer op gelijke 
hoogte. Makkelijk ging dat niet. Op de klok liep hij ver ach-
ter en materieel bleef de stand in evenwicht tot wit uitgleed 
en zo maar een kwaliteit inzette. Dat moet je Koen (nu 4 uit 
4) niet voorschotelen want dan kent hij de weg naar winst, 
Zo ook nu. Vader Kees had een weinig geslaagde opening. 
Hij verloor een pion en besloot toen alles vast te zetten. 
Zoiets lukt maar zelden; nu was het succesvol. De tegen-
stander besloot een half uurtje te gaan wandelen, waarbij hij 
zag, dat de 2 laatste borden gunstig stonden voor zijn team 
en accepteerde toen remise. (2-2). Zekria had aan bord 1 
opnieuw een schaakgeweldenaar tegenover zich. In de ope-
ning ging het al slecht. Onze man probeerde nog van alles. 
Maar dat was vergeefs; aan een nul viel niet te ontkomen. 
Alleen Horst Eder hield nog enige hoop levend. Maar hij had 



een eindspel met een pion minder op het bord. Remise zou al 
een mooi resultaat zijn. Maar Horst is het laatste jaar sterker 
geworden. Hij speelde het eindspel heel leep. De tegenstan-
der gaf de moed op en bood zelf remise aan. Ook dat mag 
slim genoemd worden, want daarmee had Koningswaal de 
punten binnen. Moet ons negende nu vrezen voor lijfsbe-
houd. Dat geloof ik niet. De sterkste tegenstanders hebben 
we gehad. Het zou me verrassen als we uit de resterende 
partijen niet voldoende punten halen. Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-9 - Koningswaal-2: Zekria 
Amani (1621) - Marcel Lever (1792) 0-1; Koen van Keulen 
(1572) - Admir Silajdzic (1679) 1-0; Horst Eder (1575) - 
Marco van Loon (1632) ½-½; Arjan Hoenselaar (1548) – 
Oscar van Hattem (1530) 0-1; Hendrik van Buren (1527) – 
Stan Lamers (1401) ½-½; Kees van Keulen (1404) – Freek 
Lever (--) ½-½. Eindstand 2½-3½. 
 

Wijk aan Zee: Het Tata Steel toernooi ligt intussen alweer 
achter ons. Een prachtig toernooi wat goed is voor de be-
langstelling voor het schaken in Nederland. In de vorige EP 
heb ik de resultaten van onze clubgenoten in de vierkampen 
de revue laten passeren. In de 2e speelweek was het de beurt 
aan de 10-kampers maar natuurlijk ook voor het NK-
journalisten dat van donderdag 18 t/m zondag 21 januari 
werd gehouden waar onze eigen Peter Boel steevast een 
favorietenrol speelt. Ook dit keer werd Peter kampioen al 
moest er wel een barrage aan te pas komen. Over het verloop 
van dit journalistenkampioenschap kreeg ik van Peter het 
volgende verslag. “De eerste vier ronden liepen prima voor 
mij. Ik versloeg eerst Erik Bouwmans van wijlen Schaak-
nieuws, die ik vorig jaar in de laatste ronde met wat geluk 
had moeten verslaan om kampioen te worden. Daarna na een 
interessante opening met zwart gewonnen van Timo Kö-
nnen, in een lastig dame-eindspel. In de derde ronde versloeg 
ik Carl Hoekstra in een aardige aanvalspartij. Ik was driftig 
aan het aanvallen en dacht dat hij om het tij te keren een 
interessant stukoffer kon plaatsen, maar toen IM Stefan 
Kuipers daar later even naar keek vond hij het niks. Ik won 
met een kwaliteitsoffer dat een onweerstaanbare aanval 
inluidde. In de vierde ronde de showdown met zwart tegen 
Benno de Jongh, van SISSA 2, die onder de 2000 Elo heeft 
maar wel tegen nivo 2100 aan zit, denk ik. Hij probeerde me 
te verschalken met een tricky Van Geet-opening, maar ik 
kende de trucjes en kwam beter te staan. In de complicaties 
in lichte tijdnood werd het nog spannend maar ik stond 
steeds goed en won. Zaterdag met wit tegen de op papier 
zwakkere Kees Volkers, die ik normaal altijd versla. Ik zag 
een fraaie combinatie met 4 vertakkingen, alleen in de laatste 
vertakking zag ik geen goede voortzetting voor wit. Daarom 
verwierp ik de combinatie en speelde positioneel verder. 
Achteraf bleek het ook in die vierde vertakking gewonnen te 
zijn voor mij. Frustratie! Ik probeerde te drukken op de iso-
lani van Kees, maar kreeg niet echt voordeel. In het verre 
eindspel won ik een pion maar hij had een zeer actieve ko-
ning en kon mij tenslotte een loper met randpion van ver-
keerde kleur bezorgen: remise. In de avondronde van zater-
dag opnieuw remise, tegen theoreticus Kees Vreeken. Ik 
zocht hem op in een Versnelde Draak en speelde daar wat 
later een sterk nieuwtje bleek te zijn. Ik had enig positioneel 
voordeel kunnen krijgen maar koos voor dame-'winst' tegen 
toren, loper en pion. Wit had daarmee echter prachtige com-
pensatie en ik moest nauwkeurig spelen, maar het evenwicht 
werd niet verbroken. Zondagmiddag in de slotronde versloeg 
ik Peter van den Belt simpel. Maar Benno de Jongh had, op 
zijn nederlaag tegen mij na, alles gewonnen en kon gelijk 
met mij komen. Zaterdagavond waren we in het Jules Wel-
ling Memorial (snelschaaktoernooi) gelijk bovenaan geëin-
digd en had ik de playoff gewonnen met 2-0. Zondag won 
Benno uiteindelijk ook, dus kwam er weer een barrage, nu 
voor de Journalistentitel. Benno was echter nogal zenuwach-
tig en gaf in de eerste partij pardoes een stuk weg. De tweede 
partij was lastiger, maar die won ik ook: 2-0 dus, en de 12e 
titel (de 6e achtereenvolgende) was binnen”. Peter van harte 
gefeliciteerd met het behalen van alweer een kampioenschap 
in deze titelstrijd. Dan de tienkampers. Tom Bus speelde in 
groep 2D en scoorde daarin 4½ uit 9. In groep 3G wilde het 
bij Paul de Freytas niet zo lukken. Hij eindigde als laatste 
met 3 uit 9. Wel bracht hij de groepswinnaar diens enige 
nederlaag toe. Steven Braun wist in groep 4C 5 uit 9 te sco-
ren. Door een nederlaag in de slotronde moest hij wat terrein 
prijsgeven. Maar toch was het een goed resultaat met een 
prima TPR. In groep 4F eindigde Quirine Naber als laatste 
met 2½ uit 9 behaald via 5 remises. In groep 5B bereikte 

Vadim van Kuijk een mooie klassering in de middenmoot 
met 4½ uit 9. Nico Schoenmakers tenslotte eindigde op een 
fraaie 3e plaats met 5 uit 9. Alleen de partij tegen de groeps-
winnaar ging verloren maar verder bleef Nico ongeslagen 
via 6 remises en 2 keer winst.  
 

Lichtenvoorde: Een week na Ermelo ging de reis van Ko 
Kooman en Ruud Wille afgelopen zaterdag naar de Achter-
hoek naar Lichtenvoorde om precies te zijn waar het Jac 
Brouwer rapidtoernooi werd gespeeld over 6 ronden. Daar 
troffen ze ook ons dubbellid Doetinchemmer Henny Hag-
geman. Gespeeld werd in 1 groep met uiteindelijk 34 deel-
nemers. Ruud startte het toernooi met 3 keer winst waaron-
der in de 2e ronde tegen Kooman. In deze partij maakte het 
verlies van 2 pionnen vrij snel na de openingsfase het ver-
schil. In ronde 4 verloor Ruud kansloos van Arjan van Lith 
(2066) van WSG Winterswijk om vervolgens in ronde 5 
eenvoudig te winnen. Daarmee had hij 4 uit 5. Intussen had 
Henny, na een remise in ronde 2, zijn inhaalrace ingezet en 
drie partijen achter elkaar gewonnen. Zo kwam hij op 4½ 
punt. In de slotronde moest Henny het tegen van Lith opne-
men met als inzet de toernooiwinst omdat een andere van 
belang zijnde partij al snel in remise eindigde. Henny redde 
het niet en eindigde zo op 4½ uit 6 op een gedeelde 4e plaats. 
Ruud verloor ook in de slotronde. Bij winst had hij nog 2e 
kunnen worden maar dat heeft er nooit ingezeten. Toen zijn 
dame op een heel ongelukkig veld kwam te staan werd hij 
met een combinatie gevloerd. Ook Ko Kooman kan terug-
kijken op een goed toernooi. Via een zege in de slotronde 
eindigde hij uiteindelijk op 3½ uit 6. Het was weer een ge-
zellig toernooi.  
 
Schoolschaken: Afgelopen zaterdag werd in ons clubgebouw 
de ½-finale in het schoolschaakkampioenschap gespeeld. 
Met deelname van zo’n 80 jeugdschakers van de Arnhemse 
basisscholen werd deze schaakdag mede dankzij de inzet van 
diverse ASV-ers een mooi succes!! 
 
Stand/uitslagen 5e ronde KNSB/Promotieklasse OSBO: 

 

KNSB 1e klasse A: Oud Zuylen Utrecht - Purmerend 5-5; 
Wageningen-1 - ASV-1 9½-½; SISSA-2 - AAS 6½-3½; 
Messemaker 1847 - Charlois Europoort 3½-6½; Caïssa - 
Philidor 1847 5½-4½. 
KNSB 3e klasse A: Sneek - Hoogeveen 6½-1½; Emanuel 
Lasker - ASV-2 4-4; SISSA-3-Groninger Combinatie-3 5-3; 
Het Kasteel - Zevenaar 5½-2½; BSV Bennekom - Philidor 
1847-2 5½-2½. 
KNSB 3e klasse C: Paul Keres-4 - SG Max Euwe-3 4½-3½; 
Wageningen-2 - ASV-3 3½-4½; Amsterdam-West - SMB-1 
4-4; PSV/DoDo - De Toren-2 5-3; Caïssa-3 - BSG-2 3½-4½. 
OSBO Promotieklasse: Doetinchem - Schaakstad Apel-
doorn-3 5½-2½; Koningswaal-ASV-4 5½-2½; UVS-3-O&O 
2½-5½; UVS-2 - Rokade 3½-4½; Voorst - VDS 5½-2½. 
 

Uitslagen interne competitie 19e ronde (25 januari 2018): 
Boel - de Kort 1-0; Hendriks - Hooning ½-½; R. Wille - 
Witmans 1-0; Huizinga-Vermeer 1-0; Kusters-Veerman 1-0; 
van Belle - Schunck 1-0; P. Hamers - Wijman 0-1; Deren-
dorp - J. Sanders 1-0; Kooman - Stomphorst 1-0; Nieuwen-
stein - Mollahosseini 0-1; Gubbels - Meijer 0-1; Hartogh 
Heys - Maas ½-½; Rijmer - B. Hamers ½-½; Stibbe - Droop 
½-½; Erik Gort - van Lotringen 1-0. 

KNSB 1e klasse A:   KNSB 3e klasse A: 

1 Charlois Europoort 9  37½ 1 Sneek 9  25½ 
2 Oud Zuylen Utrecht 7  27½ 2 Emanuel Lasker 9  24½ 

3 Caïssa 7  26 3 Het Kasteel 6  23½ 
4 Purmerend 6  27 4 BSV Bennekom 6  22½ 
5 Wageningen 6  26 5 Hoogeveen 5  17½ 
6 SISSA-2 6  24 6 Zevenaar 4  19½ 
7 Messemaker 1847 3  22½ 7ASV-2 4  17½ 
8 ASV-1 3  16 8 SISSA-3 3  15½ 
9 Philidor 1847 2  22½ 9 Groninger Comb.-3 2  19 
10 AAS 1  21 10 Philidor 1847-2 2  15 
KNSB 3e klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 

1 BSG-2 10  24 1 Koningswaal 10  26½ 
2 Caïssa-3   6  22½ 2 Rokade   8  23½ 
3 Amsterdam-West   6  22 3 Voorst   7  21½ 
4 SMB   6  20 4 Doetinchem   7  21 
5 De Toren-2   5  20½ 5 UVS-2   6  27 
6 ASV-3   5  18 6 O&O   4  19½ 
7 Paul Keres-4   4  19½ 7 Schaakstad A’doorn-3   4  17½ 

8 PSV/Dodo   4  19 8 ASV-4   2  16 

9 SG Max Euwe-3   2  17½ 9 VDS   2  14½ 
10 Wageningen-2   2  17 10 UVS-3   0  13 


