
 

 

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING  

       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 

Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 

6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond: Donderdag in Dagbesteding het Pleijwerk, 
 (Elver), Vlamoven 22-24, tel 026-3696970 

Tel. aanmelden: Erik Wille  06-12965038 

ASV op internet: http://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

57e jaargang no. 8      donderdag 22 februari 2018
Oploswedstrijd: Ook vorige week was er weer een opgave 
uit eigen huis. De producent is dit keer onze jeugdige speler 

Wisse Witmans. Hij 
heeft al veel mooie 
dingen laten zien. Dit 
is er weer een van. Wit 
speelt en wint. Er zit-
ten nogal wat varianten 
in de stelling. Oplos-
sing: 1. Pg3-f5. Met 
deze fraaie zet komt 
zwart niet meer uit de 
problemen.  
 

Externe competitie: De 
5e competitieronde in 
de OSBO begon vorige 
week heel goed. ASV-

6 won met 4½-3½ tegen PSV/DoDo-2 en staat nu op een 
prachtige 2e plaats met uitzicht op meer! ASV-9 won na een 
spannend duel met 3½-2½ uit tegen SMB-5 en pakte daar-
mee belangrijke punten. Dat laatste lukte ASV-5 op onze 
vorige clubavond niet tegen Veenendaal-1. Dit degradatie-
duel ging met 6½-1½ verloren en dat maakt de positie er 
voor ons vijfde op zijn zachtst gezegd niet rooskleuriger op. 
Ook ASV-10 verloor die avond en zij staan er niet goed 
voor! Schaakstad Apeldoorn-6 won met 4-2. ASV-8 won 
afgelopen vrijdag wel en bleef daarmee op kampioenskoers. 
Uit bij Het Kasteel-3 werd het 4½-1½. Verder waren er 
afgelopen week nog 2 bekerduels. Voor de KNSB-beker trof 
ASV-1 net als vorig jaar Voerendaal-1. De Limburgers 
wonnen met 3½-½ waardoor ons eerste is uitgeschakeld. 
ASV-7 verloor voor de OSBO-cup van Koningswaal-1 met 
3-1 en daarmee hield voor hen het bekeravontuur op. Van-
avond zijn er nog 3 competitieduels. ASV-7 speelt thuis 
tegen Het Kasteel-2 en ASV-11 ontvangt Elster Toren-3. 
ASV-12 gaat in tegenovergestelde richting want zij spelen 
uit bij Elster Toren-2. Nu de eerste verslagen! 
 

ASV-1 uitgebekerd: Evenals vorig seizoen won Meester-
klasser Voerendaal met 3½-½ van ASV-1 in de strijd om de 
KNSB-beker. Dit jaar trof ASV-1 de Limburgers al in de 3e 
ronde. Vorig seizoen werd uitschakeling een feit in ronde 4. 
Het was vorige week een vrij kansloos gebeuren. Otto Wil-
genhof vergat in de beginfase een noodzakelijke zet te spelen 
en was in feite meteen kansloos. Pieter Verhoef ging in het 
eindspel in de fout en moest daarbij een stuk inleveren. Mi-
chiel Blok pakte vervolgens in mindere stelling remise. 
Daarmee was de wedstrijd gespeeld. Tom Bus vocht nog 
voor wat hij waard was maar ook hij moest tegen zijn vroe-
gere club het onderspit delven. Alle aandacht kan nu op de 
competitie worden gericht. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Voerendaal: Pieter Verhoef 
(2056) - GM Daniel Hausrath (2508) 0-1; Otto Wilgenhof 
(2198) - IM Christian Braun (2381) 0-1; Michiel Blok 
(2123) - Ivo Wantola (2342) ½-½; Tom Bus (2098) - Ruud 
van Meegen (2233) 0-1. Eindstand ½-3½. 
 

ASV-5 ziet degradatiespook gevaarlijk dichtbij komen: Ons 
vijfde heeft tegen de concurrent voor degradatie, Veenen-
daal-1, met 1½-6½ verloren. Hoewel de ruime nederlaag 
anders doet vermoeden, waren er volop kansen voor het 
gehavende vijfde. Coen Mekers verloor als eerste. Zijn te-
genstander deed de goede zetten en kwam met een beslis-
send stukoffer. In iets betere stelling nam Xadya van 
Bruxvoort gegeven de tijdnood genoegen met remise. Lang-

zaam maar zeker veranderden toen goede stellingen in het 
nadeel van ASV-5. Hans Rigter was met zijn koning niet uit 
het midden weggekomen en hij sneuvelde in de aanval. Wis-
se Witmans compenseerde dat weer met een keurige eind-
spelzege. In gelijke stelling voerde Wisse de druk op en 
uiteindelijk won hij via een penning de toren. Bart de Kort 
deed het in een goed eindspel verkeerd en zag een goede 
stelling verloren gaan. Ook Jan Groen zag de kansen ver-
vliegen. Met dame tegen toren en stuk leek het punt aan-
staande, maar door tijdsoverschrijding ging dat mis. Jeroen 
Kersten verloor buitengewoon schlemielig. In opperste tijd-
nood en in gewonnen stelling claimde de opponent remise 
door zetherhaling. In plaats van de klok stil te zetten, drukte 
de Veenendaler deze in, waarna Jeroen enigszins verbouwe-
reerd de tijd overschreed. Zijn goede spel had beter verdient. 
Ook bij Rob Huberts ging het tenslotte mis. In tijdnood gaf 
Rob een toren weg in gelijke stelling. Teveel tijdnood, teveel 
foutjes. Het is niet anders. Degradatie ontlopen wordt moei-
lijk, maar we blijven het proberen.   Erik 
Wille 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Veenendaal-1: Hans Rigter 
(1789) - Henk Don (1945) 0-1; Bart de Kort (1902) – Arjen 
Loonstra (1922) 0-1; Coen Mekers (1869) – Gunie du 
Chatinier (1955) 0-1; Jan Groen (1700) – Jan van Bode-
graven (1835) 0-1; Rob Huberts (1853) – Pim Dik (1754) 0-
1; Jeroen Kersten (1834) – Luc de Groote (1789) 0-1; Wis-
se Witmans (1627) – Martjan van Dodeweerd (1568) 1-0; 
Xadya van Bruxvoort (1587)-Gerard Bulthuis (1675) ½-½. 
Eindstand 1½-6½.  
 

ASV-6 wint ook in Putten: In een oude gymzaal in Putten 
behaalde ASV-6 een kleine maar kostbare overwinning op 
het tweede van de plaatselijke schaakclub PSV/Dodo-2. 
ASV-6 draait volop mee in de top van het klassement en is 
met 7 matchpunten uit 5 ronden verlost van iedere degrada-
tiezorg. Onze start van de wedstrijd tegen PSV/Dodo was 
overrompelend. Bij het eerste flesje bier kwam Edwin Peters 
een volle kwaliteit voor. Bij het tweede flesje werd dat een 
volle toren en even later was het eerste punt binnen. Marco 
Braam zorgde voor 2-0. De opening leverde hem dit keer 
met wit weinig voordeel op. Het was het middenspel waar 
hij in het centrum een pion won en in de vijandelijke stelling 
binnendrong. Zijn tegenstander schrok hier zo van dat hij 
direct de strijd staakte. Marco is met 3 uit 3 dit jaar één van 
onze toppers. Theo van Amerongen maakte er even later 3-0 
van. In een middenspel waarin hij de dame voor 2 torens had 
geruild, veroverde hij met een kleine combinatie een vol 
stuk. Het eindspel was toen makkelijk gewonnen. Alles wees 
op dat moment op een grote overwinning. Alle overige bor-
den stonden minstens gelijk of beter. Het werkelijke verloop 
was echter anders. Nico Schoenmakers kwam weliswaar een 
pion voor, maar door passief spel kreeg hij een niet meer te 
pareren koningsaanval over zich heen. Bijna op hetzelfde 
moment stortte de stelling van Jeroen Kersten in. Hij had een 
stuk tegen 3 pionnen wat er aanvankelijk goed uitzag. Helaas 
bleek dat maar schijn en kwam Jeroen in een hopeloze stel-
ling terecht. Toen ook Piet de Mol een veelbelovende stel-
ling met aanvalskansen passief behandelde, trok de thuisclub 
de stand gelijk (3-3). Piet zag niet hoe hij zijn aanval door 
moest zetten en trok zijn troepen terug in de verdediging. 
Zijn tegenstander nam de aanval over en veroverde voldoen-
de materiaal om te winnen. Over waren nu nog de partijen 
van Hans Rigter en Robert Naasz. Robert, onze topscorer 
met 4 uit 4, had een pion op h2 veroverd en stond overwe-
gend. Hans had een volle kwaliteit meer. Robert, tegenge-
steld gerokeerd, wilde via de h-lijn aanvallen, maar zijn 



tegenstander kwam ineens gevaarlijk met pionnen dame en 
paard zeer gevaarlijk opzetten op de damevleugel waar Ro-
bert zijn koning zich bevond. Eeuwig schaak of een riskante 
winstpoging, dat was de keuze. Zijn tegenstander bood remi-
se aan. Robert wachtte af wat er bij Hans gebeurde. Hij had 
de kwaliteit teruggegeven voor een toreneindspel met plus-
pionnen. Hans speelde het nauwkeurig uit en toen kon Ro-
bert met zijn remise de overwinning veiligstellen. Nog 2 
ronden te spelen voor ASV-6 tegen respectievelijk De To-
ren-3 en de reserves van ZSG uit Zwolle. We kunnen vrijuit 
spelen, geen degradatiegevaar meer en volop kans om bo-
venin te eindigen.   Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag PSV/DoDo-2 - ASV-6: Wibo Uijlen-
broek (1818) - Jeroen Kersten (1834) 1-0; Kasper Dokter 
(1794) - Nico Schoenmakers (1717) 1-0; Diederik van 
Donk (1765) - Hans Rigter (1789) 0-1; Erik van Capellen 
(1611) - Robert Naasz (1752) ½-½; Peter Teune (1631) - 
Marco Braam (1693) 0-1; Hans Bloemen (1656) - Piet de 
Mol (1783) 1-0; Rob van Meurs (1697) - Theo van Ame-
rongen (1717) 0-1; Vincent Valstar (1517) - Edwin Peters 
(1718) 0-1. Eindstand 3½-4½. 
 

ASV-8 behoudt kampioenskansen: ASV-8 gaat ook na het 
vijfde duel aan de leiding winst. De 4½-1½ zege op Het 
Kasteel 3 leverde weer 2 matchpunten op. Het ratingverschil 
kwam in dit duel overduidelijk tot uiting. Het Siciliaans van 
Jan Vermeer werd door de Kasteelheer niet goed behandeld. 
Er kwamen valletjes in de stelling waar Jan's tegenstander 
prompt in liep. Een toren ging verloren en de Kasteelheer gaf 
op (1-0). Invaller Horst Eder zorgde met zwart voor de 
tweede overwinning. In een Italiaanse partij ruilde wit paard, 
loper en een pion voor een toren. Horst's twee verbonden 
paarden werden echter ijzersterk. Na een verkeerd uitpak-
kend torenoffer was het voor wit helemaal uit (2-0). Bob 
Kooij won in de opening al snel een pion maar zette daarna 
niet echt goed door waardoor zijn tegenstander weer terug 
kon komen. In de evenwichtige stelling die vervolgens resul-
teerde bood zijn tegenstander remise aan, hetgeen Bob na 
uitvoerige bestudering van de nog resterende borden -daar 
moest toch zeker nog een vol punt uit binnengehaald kunnen 
worden- aannam (2½-½). Na een geweigerd damegambiet 
kwam Ron Brachten in een gelijkwaardig eindspel terecht. 
Er werd toch nog een tijdje doorgespeeld maar terecht werd 
remise overeengekomen (3-1). Invaller Rob van Belle kreeg 
al snel de betere stelling. Hij veroverde een pion en nog een 
maar overschatte de kracht van ongelijke lopers. Uiteindelijk 
wist hij dameruil te forceren waarna de partij eenvoudig 
gewonnen kon worden (4-1). Wilfred Jansz kwam goed uit 
de opening en kreeg een stelling met veel ruimtelijk voor-
deel. In een gecompliceerde stand gaf hij gedurfd zijn dame 
in ruil voor een toren en 2 lichte stukken. Het resulteerde in 
een aanval die, mede gelet op de tijdnood van zijn tegen-
stander, succesvol leek uit te pakken. Hij maakte echter een 
fout, maar op het moment dat zijn tegenstander daardoor een 
gewonnen stelling kon verkrijgen, bood hij verrassend remi-
se aan, hetgeen Wilfred natuurlijk meteen accepteerde. 
Daarmee kwam de eindstand op de 4½- 1½ winst. Bob Kooij 
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-3 – ASV-8: Toine van 
Bergen (1328) – Rob van Belle (1707) 0-1; Arno Reijnders 
(1475) – Jan Vermeer (1696) 0-1; Ben van Cuyk (1378) – 
Wilfred Jansz (1692) ½-½; John Hermans (1416) – Ron 
Brachten (1623) ½-½; Martin van Gelder (1305) – Bob 
Kooij (1554) ½-½; Henk Jan Zwikker (1054) – Horst Eder 
(1575) 0-1. Eindstand 1½-4½. 
 

Zetten: Op woensdag 14 februari jl. werd in Zetten de 30e 
editie van het Geurts Conserventoernooi, beter bekend als 
het jamtoernooi, gehouden. Het was weer een prachtig 
schaakevenement. Maar liefst 234 schakers van 50 jaar en 
ouder beleefden er weer een fantastische schaakdag. Het was 
echter de laatste keer dat de Dodewaardse Schaakvereniging 
dit toernooi organiseerde. Gespeeld werd in 6 groepen. In 
elke groep komen we natuurlijk clubgenoten tegen want er 
waren maar liefst 16 ASV-ers van de partij! In groep A werd 
Jaap Vogel met 5 uit 7 gedeeld 2e. Hij eindigde daarmee een 
half punt achter toernooiwinnaar Wilbert Kocken uit Tilburg 
tegen wie hij in de 5e ronde verloor. Barth Plomp eindigde 
op een gedeelde 9e plaats met 4 punten. Hij won het onder-
linge duel van Désiré Fassaert. Anne Paul Taal kwam in 
deze A-groep tot 3 punten en Désiré eindigde op 2½ uit 7. 

Hij speelde niet alleen tegen Barth maar trof in de slotronde 
ook Anne Paul. Die partij eindigde in remise. In groep B 
vinden we Bert Duijker terug op een plaats in de midden-
moot met 3½ uit 7. Albert Marks had met 3 uit 7 een halfje 
minder. In groep C eindigden Lex van Hattum en Horst Eder 
als beste ASV-ers met 4½ uit 7. Laatstgenoemde speelde in 
de 2e ronde remise tegen Hub Kusters. Hub eindigde uitein-
delijk op 4 punten. Jan Vermeer sprokkelde zijn punten na 
de pauze bijeen. Na een start van 0 uit 3. Zo eindigde hij 
tenslotte toch nog op 3 punten. In groep D treffen we Frans 
Veerman aan met 3 uit 7. Succes was er voor Ko Kooman in 
groep E. Hij leek lang op de groepswinst af te gaan want hij 
won achter elkaar en stond zo met 6 uit 6 (met o.a. winst op 
clubgenoten Hans Derendorp en Kazem Mollahosseini) aan 
kop maar in de slotronde verloor Ko dan toch nog. Daardoor 
moest hij de 1e plaats delen. Toch een prachtige prestatie!! 
Ook Kazem speelde een goed toernooi. Hij eindigde met 5 
uit 7 op een 5e plaats. Hans Derendorp en Peter Hamers 
volgden daar weer een punt achter. Zij kwamen tot een score 
van 4 uit 7. Het onderlinge duel werd door Hans gewonnen. 
André de Groot eindigde in deze groep op 3 punten. Hij 
moest zijn meerdere erkennen in Kazem in ronde 2. Zoals ik 
aangaf was het voor de organisatie de laatste keer. Het toer-
nooi is intussen een begrip geworden. Het is dan ook te ho-
pen dat anderen de handschoen oppakken. Zo’n toernooi 
verdient immers een plaats op de schaakkalender!! 
 

Elst: De 12e editie van het rapidtoernooi van De Elster Toren 
leek lang een prooi te gaan worden voor Barth Plomp. Hij 
won de eerste vijf partijen en kwam na de 4e ronde alleen de 
leiding en bleef dat ook na ronde 5 toen hij 3-voudig win-
naar Martien van der Meijden versloeg. Met een 100% score 
voerde hij het klassement soeverein aan. In de 6e ronde trof 
hij ratingfavoriet Rob van Meurs spelend voor Dubbelschaak 
’97 uit Boxtel. In de slotfase verspeelde Barth de partij na 
een mindere zet. Daarmee raakte hij een half punt achter op 
de nieuwe koploper. Maar ook in de slotronde ging het mis. 
Een aftrekschaakje kostte Barth de dame tegen clubgenoot 
Ruud Wille in een fase dat juist Barth de betere stelling had. 
Van Meurs maakte geen fout en stelde zijn toernooizege met 
6 uit 7 veilig via een remise tegen Niels Matser. Deze ein-
digde samen met Ruud Wille en de eerder genoemde van der 
Meijden op een gedeelde 2e plaats met 5½ uit 7. De ASV-ers 
deden het goed en eindigden met maar liefst 5 spelers bij de 
eerste 9. Op een half punt achter Ruud volgden 4 ASV-ers 
op een gedeelde 5e plaats. Dat waren naast Barth ook Jan 
Knuiman, Rob Huberts, en Désiré Fassaert. Zij scoorden 
allen 5 uit 7. Dick Vliek eindigde met 4 uit 7 net boven de 
50% mede door winstpartijen in de laatste 2 ronden. Een 
drietal ASV-ers volgden op een half punt met 3½ uit 7. Dat 
waren Jan Willem van Willigen, Bram Hamers en Ko Koo-
man. Jan Vermeer kwam tot een score van 3 uit 7. En Hans 
Derendorp en Peter Hamers bleven op 2 punten steken. Het 
aantal deelnemers viel met 47 schakers dit jaar wat tegen. 
ASV was met 12 schakers (een kwart van het totaal!!) heel 
goed vertegenwoordigd! 
 

Leiden: Voor het Daniel Noteboomtoernooi, afgelopen 
weekend in Leiden, was het de 78e editie. Veel deelnemers 
bij dit toernooi waaronder ook weer enkele clubgenoten. In 
groep A treffen we geen ASV-ers aan, wel Jochem Woes-
tenburg als oud ASV-er. Hij trof in de 1e ronde GM Benja-
min Bok. Deze partij ging verloren maar uiteindelijk eindig-
de Jochem op 3 uit 6. In groep B waren er povere resultaten 
voor onze mensen. Zowel Marco Braam, Steven Braun als 
Quirine Naber eindigden op 2 uit 6. De laatste 2 deden dat 
via 4 remises. Marco won eenmaal en nam zaterdagavond 
een bye op. Vadim van Kuijk kwam niet tot scoren. Na een 
bye op vrijdagavond verloor hij de overige 5 ronden. Een 
tegenvallend toernooi dus voor hem! 
 

Uitslagen interne competitie 21e ronde (15 februari 2018): 
Hoogland - R. Verhoef 1-0; Hendriks - Fassaert 1-0; R. Wil-
le - Hooning ½-½; de Mol - Koen van Keulen 1-0; van Ame-
rongen - Passchier 1-0; Kooij - van Hattum 1-0; van der 
Krogt - van Belle 0-1; Veerman - Vermeer 0-1; P. Hamers - 
van Buren ½-½; B. Hamers - Wijman 0-1; Hartogh Heijs - 
van Lotringen 0-1; Meijer - J. Sanders 0-1; Rijmer - Gubbels 
1-0; Droop - Diekema 1-0; Samman - Burger 1-0. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: Knuiman - Reulink ½-½. 


