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Oploswedstrijd: Het ouwetje van vorige week kwam uit de 
partij Tresling – Atkins. De partij werd gespeeld in Amster-
dam in 1899. Zwart aan zet wint. Oplossing: 1…Txh1 2. 
Kxh1, Dh7+ 3. Kg2, Dh3+ 4. Kxh3, Pe3+ 5. Kh2, Th8#. 

Als wit Txa8 speelt is het 
zwarte antwoord Dh7+ en 
loopt de oplossing eender. 
 

Rapid: Volgende week is er 
geen interne competitie 
maar dan sluiten we de 
rapidcompetitie af met de 5e 
speelavond. In de extra 
competitie wordt dan de 
voorlaatste ronde gespeeld.  
 
ASV-4 uitgeschakeld in 
OSBO-cup: Het is ASV-4 
op 5 april jl. niet gelukt om 

de laatste vier te bereiken in de strijd om de OSBO-cup. In 
de kwartfinale was ZSG-2 met 1½-2½ net te sterk. In de 
slotfase was 2-2 heel goed mogelijk en daarmee een beslis-
sing via snelschaken maar het ging vervolgens in tijdnood 
mis bij Désiré Fassaert die in de veronderstelling was dat hij 
moest winnen. Maar Bert Duijker had net daarvoor gewon-
nen en dit was Désiré ontgaan. Hij dacht dat het remise was 
geworden. Het had hem dus even ingefluisterd moeten wor-
den maar omdat Bert naast hem zat ging uw redacteur er 
vanuit dat hij dit winstpunt wel had meegekregen. Ruud 
Wille had zelf als eerste remise. Er zat niets in de stelling om 
nog een poging te wagen. Kort daarop verloor Gerben Hen-
driks. Een ogenschijnlijk moeilijke partij. Zijn tegenstander 
dacht dat Gerben wel compensatie had voor een pion maar 
het was te weinig naar het idee van Gerben. Hij was uitein-
delijk ongelukkig na een truc dat hem meteen de partij kost-
te. Bert Duijker kwam in het middenspel een kwaliteit voor. 
Zijn tegenstander had wel een vrijpion op d6 maar dat was 
niet zo dreigend. Bert offerde uiteindelijk de kwaliteit terug 
en vervolgens won het eindspel. Bij Désiré ging het lang 
gelijk op zonder dat een van beiden een voordeeltje kon 
verkrijgen. In de slotfase waagde Désiré teveel in een dubbel 
lopereindspel omdat hij zoals gezegd dacht voor de winst te 
moeten gaan. Het betekende uitschakeling voor ASV-4 en 
ZSG-2 plaatste zich voor de finaledag op 12 mei die door 
ASV wordt georganiseerd tegelijkertijd met ons Vierkam-
pentoernooi. 
Gedetailleerde uitslag ASV-4-ZSG-2 (3e ronde OSBO-cup): 
Gerben Hendriks (1853) – Sjoerd Rookus (1749) 0-1; Ruud 
Wille (1824) – Albert de Boer (1850) ½-½; Bert Duijker 
(1794) – Caspar Balder (1400) 1-0; Désiré Fassaert (1840) 
– René in ’t Veld (1768) 0-1. Eindstand 1½-2½. 
 
Bibliotheek: Het was gezellig druk afgelopen zaterdag in de 
hal van Rozet waar ASV met een vijftal clubgenoten weer 
een schaakdemo verzorgde. Er waren die middag meerdere 
activiteiten in Rozet zodat onze demo op vele leuke en posi-
tieve reacties mocht rekenen. Wie maar wilde kon aanschui-
ven voor een partijtje. Veel bezoekers maakten kennis met 
het schaken en zo dus ook met ASV. Het maakten velen 
enthousiast maar een aantal daarvan waren op rondtoer door 
Arnhem en kwamen van elders. Mogelijk sluiten zij zich bij 
een andere club aan. Maar ook ASV mag, als de vooruitzich-
ten zich niet bedriegen, binnenkort enkele geïnteresseerden 
verwelkomen. Zo werd het een geslaagde middag!  
 
Externe competitie: A.s. zaterdag spelen onze eerste vier 
teams hun slotronde. ASV-1 speelt uit tegen Philidor 1847 
en heeft aan 5-5 genoeg voor handhaving. Ook ASV-2 gaat 
naar Leeuwarden en treft het reeds gedegradeerde Philidor 
1847-2. Ook voor het tweede moet handhaving mogelijk 
zijn. ASV-3 is reeds veilig en treft in Bussum kampioen 
BSG-2. ASV-4 heeft nog een zware dobber om in ieder 
geval boven de streep te eindigen. Dan moet in de slotronde 

worden gewonnen van VDS. Dan waren er de afgelopen 
week al de nodige slotronden in de avondcompetitie van de 
OSBO. ASV-5 degradeerde na een 5½-2½ verlies tegen 
Zutphen. ASV-6 kan terugkijken op een geweldig seizoen. 
Zij wonnen opnieuw, nu tegen ZSG-2 met 4½-3½. Daarmee 
werden ze de beste nummer twee!! ASV-7 won in de slot-
ronde vrij overtuigend van PION-3 met 5½-2½ en is daar-
mee een goede middenmoter. ASV-8 startte de laatste ronde 
als koploper maar zag de titel na een 2½-3½ verlies wegge-
kaapt worden door Millingen. ASV-9 won met 3½-2½ van 
de Edese SV-3 en eindigde zo ook in de middenmoot.  
ASV-10 moest afgelopen maandagavond toekijken bij de 
slotronde daar zij waren uitgespeeld. Handhaving zou wor-
den bereikt als concurrent Ons Genoegen-1 minder dan 2 
bordpunten zou halen. Helaas voor ASV-10 speelde Ons 
Genoegen met 3-3 gelijk waardoor ASV-10 is gedegradeerd. 
ASV-11 is ook al uitgespeeld. De slotronde daar wordt van-
avond gespeeld. Klassebehoud hangt af van het resultaat van 
Elster Toren-3. Dit team blijft onder ASV-11 als Elster To-
ren 3 in deze laatste ronde verliest. ASV-12 verloor afgelo-
pen vrijdagavond met 4½-1½ in de laatste ronde en degra-
deerde daarmee naar de 4e klasse. 
 
Stand/uitslagen 8e ronde KNSB/Promotieklasse OSBO: 

 

KNSB 1e klasse A: Charlois Europoort - Oud Zuylen 
Utrecht 7-3; AAS - Philidor 1847 3½-6½; ASV-1 - Caïssa 
5½-4½; Purmerend - Messemaker 1847 6-4; Wageningen -
SISSA-2 3½-6½. 
KNSB 3e klasse A: Zevenaar - Sneek 3½-4½; Groninger 
Combinatie-3 - Philidor 1847-2 5½-2½; ASV-2 - BSV Ben-
nekom 4-4; Hoogeveen - Het Kasteel 3½-4½; Emanuel Las-
ker - SISSA-3 6-2. 
KNSB 3e klasse C: De Toren-2 - Paul Keres-4 5-3; SMB - 
BSG-2 2-6; ASV-3 - Caïssa-3 5½-2½; SG Max Euwe-3 - 
PSV DoDO 4½-3½; Wageningen-2 - Amsterdam West 4-4. 
OSBO Promotieklasse: Rokade - Doetinchem 3½-4½; 
O&O - VDS 5-3; ASV-4 - Voorst 2-6; Schaakstad Apel-
doorn-3 - UVS-2 4-4; Koningswaal - UVS-3 6-2. 
 
ASV-5 degradeert uit eerste klasse: In de gemeenschappelij-
ke slotronde in Mook heeft ASV-5 met 5½-2½ verloren van 
Zutphen-1. Daarmee was de degradatie een feit. Vooraf was 
duidelijk dat ASV-5 zich alleen kon handhaven door een 
matchpunt meer te halen dan Veenendaal-1 tegen Mook-1 
zou doen. Die opdracht begon dus met zelf een goed resul-
taat neerzetten. En daarvoor was Zutphen niet de handigste 
tegenstander. Na ruim 2 uur ging Wisse Witmans onderuit. 
Aanvankelijk probeerde Wisse het op de damevleugel. Ver-
volgens zal ergens iets misgegaan zijn. De tegenstander 
kreeg twee pionnen en actieve stukken voor een kwaliteit en 

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

1 Charlois Europoort 14  57 K 1 Emanuel Lasker 14  40½ 
2 Purmerend 10  43 2 Sneek 14  38½ 

3 Wageningen 10  41½ 3 Het Kasteel 12  39 
4 SISSA-2 10  40½ 4 BSV Bennekom 11  35½ 
5 Oud Zuylen Utrecht   8  39½ 5 SISSA-3   7  28 
6 Caïssa   8  38 6 Zevenaar   6  31 
7 ASV-1   7  33½ 7 ASV-2   5  28 
8 Philidor 1847   6  39 8 Hoogeveen   5  25 
9 Messemaker 1847   5  34 9 Groninger Comb.-3   4  30 
10 AAS   2  34 D 10 Philidor 1847-2   2  24½ D 
KNSB 3e klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 

1 BSG-2 16  42 K 1 Koningswaal 16  41½K 
2 Amsterdam-West 11  35½ 2 Voorst 11  36 
3 Caïssa-3 10  36 3 Rokade 10  35 
4 PSV/DodO   8  32 4 Doetinchem 10  33 
5 Wageningen-2   7  31 5 UVS-2   9  41½ 
6 ASV-3    7  30½ 6 O&O   8  32 
7 De Toren-2   7  29½ 7 Schaakstad A’doorn-3   7  30 
8 SMB   6  28 8 VDS   5  26½ 
9 SG Max Euwe-3   4  28½ 9 ASV-4   4  24½ 

10 Paul Keres-4   4  27 10 UVS-3   0  20 



rondde eenvoudig af. Erik Wille kwam niet in de problemen. 
In een gelijke stelling werd zijn remiseaanbod aanvaard. Bart 
de Kort speelde een prima partij, waarin hij bij de overgang 
naar het eindspel een pion kwijtraakte, maar dat veranderde 
niets aan de gelijke stelling. Remise! Marco Braam raakte al 
vroeg in de partij een pion achterop. In het eindspel verde-
digde Marco zich echter taai en via zetherhaling dwong hij 
remise af. Tom Katoen had lange tijd het beste van het spel. 
Hij kwam echter in gierende tijdnood en daarin blunderde hij 
zijn dame weg. Jammer, want het was Toms laatste partij bij 
ASV. Hij is terugverhuisd naar Maastricht, maar kwam spe-
ciaal voor de slotronde nog even naar Mook. Hulde! Coen 
Mekers kreeg in Gert Jan Ludden een voor dit niveau zwaar-
gewicht tegenover zich. Langzaam maar zeker ontstonden 
wat kleine problemen. Na pionverlies werd Coen uitgeteld. 
De taaie verdediging mocht niet meer baten. Helaas over-
schreed Coen bovendien de tijd. Jeroen van Ginneken had 
ook al steeds een kleine plus. Met een pion meer in het eind-
spel was er hoop op winst. Die kwam er helaas niet. Ook 
Siert Huizinga stond lange tijd beter en ook hij eindigde zijn 
partij in remise. Het was ook in de slotronde een beetje het 
verhaal van het seizoen. Er kwam niets onze kant op en we 
lieten wel wat liggen. Zuur, zeker omdat een gelijkspel voor 
handhaving gezorgd zou hebben. Het gekke is dat we on-
danks alle kleine voordeeltjes nooit echt in de buurt van een 
gelijkspel geweest zijn. In een knotsgekke slotronde versloeg 
het al gedegradeerde jeugdteam van De Toren-4 koploper 
PION-2, waardoor Mook-1 de titel pakte. ASV-5 begint 
komend seizoen weer opnieuw in een nieuwe competitie en 
wie weet wat dat ons brengt. 
Gedetailleerde uitslag Zutphen-1 – ASV-5: Gert-Jan Lud-
den (2194) – Coen Mekers (1889) 1-0; Klaas Hagendijk 
(1984) – Erik Wille (1831) ½-½; Nagib Zafari (1890) – 
Bart de Kort (½-½); Kees Henstra (1898) – Jeroen van 
Ginneken (1789) ½-½; Jos Landsheer (1675) – Siert Hui-
zinga (1775) ½-½; Pawel Frelek  (1699) – Wisse Witmans 
(1642) 1-0; Arthur Arakelyan (1664) – Marco Braam 
(1704) ½-½; Sjef van der List (1690) – Tom Katoen (1604) 
1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
ASV-6 besluit topseizoen met winst: In Putten is de laatste 
ronde in de eerste klasse A gespeeld. ASV-6 sloot er een 
fantastisch seizoen af met de vijfde overwinning op rij. We 
hadden nog kampioenskansen, maar dan moest Meppel-2 
een misstap maken en dat gebeurde niet, ze wonnen en zijn 
de verdiende kampioen. Hun team is deels buitencategorie 
daar het team al vaker kampioen is geweest, maar niet wil 
promoveren naar de zaterdagcompetitie. ASV-6, als beste 
tweede in de eerste klasse, dwong daarmee zeer waarschijn-
lijk promotie af. Wat deze promotie gaat betekenen voor 
ASV in de komende nieuwe competitie-indeling dat is nog 
onduidelijk. De slotronde werd ontsierd door de afwezigheid 
van De Toren-3. Zij konden geen volwaardig team bij elkaar 
krijgen, waardoor tegenstander Pallas-2 een reglementaire 
overwinning van 8-0 boekte. Onze laatste wedstrijd was 
tegen de reserves van ZSG uit Zwolle. Onze start was over-
donderend. Theo van Amerongen trok direct ten aanval 
tegen de vijandelijke koning. Lopers, paard en dame werden 
in de strijd gegooid. Het beslissende plan moest echter nog 
komen, maar zijn tegenstander gaf  plotseling op. Hij had al 
een tijdje zitten zuchten en zei “ja, ik ga snel mat, gefelici-
teerd, ik geef op.” Marco Braam bracht het volgende punt 
binnen, zijn vijfde achtereenvolgende overwinning. Marco 
heeft met deze ongelooflijke score een grootmeesterlijke 
TPR van 2541. Zijn partij met de witte kleuren was binnen 
20 zetten voorbij. Hij won een belangrijke pion en zijn te-
genstander zag zijn stelling instorten en gaf op. Invaller Bart 
de Kort kwam met klein voordeel uit de opening, maar hij 
liet toe dat zijn tegenstander de zetten kon herhalen en remi-
se niet meer te vermijden was. Piet de Mol zorgde voor het 
volgende punt. Met paard en dame bestookte hij beslissend 
de vijandige koning. Wel moest hij daarbij attent zijn op 
tegenkansen van de andere kant. Piet wikkelde het secuur af. 
Toen kort daarna Hans Rigter in een wellicht iets betere 
stelling remise overeenkwam aan bord 2, hadden we na ruim 
2 speeluren een 4-1 voorsprong genomen. Nog een halfje 
ontbrak voor de overwinning, maar het was nog geenszins 
een gelopen koers. Eerst verloor Edwin Peters. Hij trof een 
van de sterkste Zwollenaren en werd vakkundig ge-h-lijnd. 
Er was geen houden aan toen de torens waren verdubbeld en 
paard en dame erbij kwamen. Edwin vond geen effectieve 
verdediging meer. Ook Robert Naasz kwam in moeilijkhe-
den. Hij had in het middenspel een kwaliteit geofferd voor 
een pion. Er was compensatie door twee verbonden vrije 
centrumpionnen, maar het lukte niet goed deze in beweging 
te krijgen. De torens en dame van zijn tegenstander werden 
uiterst actief, waartegen Robert zich maar moeizaam kon 
verdedigen. Ook een va-banque stukoffer op f3 loste de zaak 
niet meer op. Hiermee stond het ineens 4-3. Jeroen Kersten 

zat met weinig tijd in een ingewikkelde stelling, die wellicht 
een tikkeltje beter voor Zwolle stond. Jeroen kon echter de 
stelling vereenvoudigen en uiteindelijk kwam hij terecht in 
een gelijkstaand dubbel toren eindspel. Zijn remiseaanbod 
werd eerst nog geweigerd, maar na torenruil aangenomen. In 
de slotstelling stond Jeroen eerder beter. De overwinning 
was binnen. We eindigen daarmee op 11 matchpunten, zelfs 
hoger dan kampioen Mook in de eerste klasse B, maar ko-
men 1 punt tekort tegenover kampioen Meppel.  
Gedetailleerde uitslag ASV-6 – ZSG-2: Jeroen Kersten 
(1834) – Albert de Boer (1850) ½-½; Hans Rigter (1789) – 
René in ’t Veld (1768) ½-½; Robert Naasz (1752) Sjoerd 
Rookus (1749) 0-1; Bart de Kort (1902) – Caspar Balder 
(1400) ½-½; Edwin Peters (1718) - Piet Bolhuis (1875) 0-1; 
Marco Braam (1693) – Chris Smeenk (1735) 1-0; Piet de 
Mol (1783) – Jan Kruisselbrink (1505) 1-0; Theo van Ame-
rongen (1717) – Geert Jan Rosebeek (1466) 1-0. Eindstand 
4½-3½. 
 
ASV-8 mist titel: ASV-8 had kampioen kunnen worden in 
klasse 3G. We zaten er dichtbij. Aan de leiding met evenveel 
matchpunten als Millingen-1 maar met 3 bordpunten voor-
sprong. Bij winst dus sowieso kampioen. Het mocht echter 
niet zo zijn. Invaller Ko Kooman bezorgde wit in de opening 
een dubbelpion op de f-lijn. Na een korte rokade had wit 
weliswaar een sterke verdediging opgebouwd maar een zwak 
centrum verkregen. Dit gaf Ko de gelegenheid de aanval op 
het centrum te openen. Dat deed hij iets te enthousiast, hij 
had niet in de gaten dat wit een loper kon insluiten én ver-
overen. Die slag kwam Ko niet meer te boven. Na stug ver-
dedigen, maar dankzij zeer consequent aanvallen van zijn 
tegenstander, moest Ko uiteindelijk opgeven (0-1). Invaller 
Danny Hageman had met wit de gehele partij de overhand. 
Zwart (met ruim 200 ELO-punten meer!) kon alleen maar 
verdedigen. Zijn koningsstelling was verzwakt maar hij kon 
het net houden. Zwart bood remise aan maar na overleg met 
de teamleider besloot Danny nog verder te spelen. Helaas 
kwam Danny daarna in een zetherhaling terecht waardoor de 
remise toch een feit werd (½-1½). Op dat moment zag het er 
op de meeste andere borden echter wel goed uit, dus de re-
mise was mogelijk toch een goede bijdrage aan een over-
winning. Het liep echter anders. Ron Brachten had al vrij 
snel na de opening een duidelijk overwicht. Zijn ver doorge-
schoven centrumpionnen wisten de witte stelling vast te 
zetten. Na zorgvuldig gemanoeuvreer wist Ron uiteindelijk 
door te breken en de overwinning te pakken (1½-1½). In een 
Siciliaan maakte Jan Vermeer een strategische blunder in de 
opening. Het gevolg was dat hij de halve partij moest kee-
pen. Langzamerhand kwam de stelling toch weer in even-
wicht. Jan veroverde een kwaliteit ten koste van een vrijpion. 
Later kwam daar nog een paard bij. Op een gegeven moment 
had Jan een toren moeten teruggeven om promotie van de 
vrijpion te voorkomen. Dat gebeurde niet en dus verloor Jan 
(1½-2½). Wilfred Jansz speelde een prima partij maar kwam 
tegen de 40e zet in een iets betere stelling in hevige tijdnood 
terecht. Remise was de meest voor de hand liggende uitslag 
geweest. Maar met minder dan twee minuten op de klok 
voor Wilfred ging de partij, en daarmee ook de wedstrijd, 
toch verloren (1½-3½). Op dat moment speelde Bob Kooij 
bijna een gewonnen partij. Hij kwam met wit goed uit de 
opening. Zijn tegenstander wist geleidelijk aan weer terrein 
terug te winnen maar Bob wist een scherpe aanval op zwarts 
koningsstelling te ondernemen met pionwinst als gevolg. 
Een poging om tot afruil van de dames te komen werd zwart 
vervolgens fataal. Het leverde Bob stukwinst en een tijdje 
later de partij op. Helaas had deze winstpartij dus geen in-
vloed meer op de uiteindelijke uitslag. ASV 8 verloor de 
wedstrijd van PION 4 (2½-3½) en door de winst van Millin-
gen, ook het kampioenschap. Jammer, we waren er dichtbij, 
het had gekund.     Bob Kooij 
Gedetailleerde uitlag ASV-8 - PION-4: Jan Vermeer 
(1678) – Henk Fleuren (1766) 0-1; Wilfred Jansz (1673) – 
Jacques Thijssen (1615) 0-1; Ron Brachten (1617) – Paul 
Nillessen (1642) 1-0; Bob Kooij (1566) – René Slaa (1398) 
1-0; Ko kooman (1403) – Jan van Kessel (1499) 0-1; Dan-
ny Hageman (1396) – Anton Grutters (1572) ½-½. Eind-
stand 2½-3½. 
 
Uitslagen interne competitie 28e ronde (12 april 2018):  
P. Verhoef - Berkhout 1-0; R. Verhoef - Knuiman ½-½; 
Hendriks - R. Wille ½-½; Eggink - Kusters ½-½; van Willi-
gen - van Hattum ½-½; Passchier - Veerman ½-½; Mercan - 
P. Hamers 1-0; Derendorp - B. Hamers 1-0; Ringoir - Mol-
lahosseini 0-1; van Lotringen - Gort 0-1; J. Sanders - Droop 
0-1; Eisma - Stomphorst ½-½; Gubbels - Diekema 0-1; Ber-
ben - Stibbe ½-½; Wijman - Burger 1-0; Geert Stradmeijer - 
Zuidema 1-0. 
Uitslag ASV-bekercompetitie (finale bekergroep):  
Boonstra - van Dijk 1-0. 


