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Oploswedstrijd: Dit ziet er niet alleen oud uit, het is ook oud. 
De stand is uit het toernooi van Breslau (1865) en komt uit 
de partij Andersen - Zukertort. Maar ook toen gold “wit 

speelt en wint”. Oplossing: 
Wit won prachtig met 1. 
Db3-b6+. Op 1…Kb8 
beslist 2. Pa6+ en op 
1…Dxb6 volgt op 2 axb6+, 
Kxb6 3. Tfb1+ etc. Maar 
de hoofdvariant slaat alles. 
1…Dxb6 2. axb6+, Kb8 3. 
Ta8+, Kxa8 4. Pd7, Te1 5. 
Txe1 gevolgd door 6. 
Ta1#. 
 

Rapid: Volgende week 
donderdag 2 mei sluiten we de rapidcompetitie af met de 5e 
speelavond. Dan is er natuurlijk ook weer een ronde voor de 
extra competitie. 
 

Externe competitie: De laatste wedstrijd van een ASV-team 
in de SOS-competitie betrof die van ASV-4 afgelopen vrij-
dag. Ons vierde won met 4½-3½ van PION-2. Vanavond 
speelt voor de OSBO-cup nog ASV-2 (dit is een gecombi-
neerd team uit de avondcompetitie) een uitduel bij Mook. 
Een laatste kans om een team op de finaledag te krijgen daar 
2 andere ASV-teams intussen zijn uitgeschakeld. Daarna rest 
ons nog 1 ronde in de KNSB-competitie. Die wordt op za-
terdag 11 mei gespeeld. Nu eerst dus nog allerlei verslagen. 
 

ASV-3 verliest van koploper: In de voorlaatste ronde van de 
KNSB-competitie trof ASV-3 koploper (op bordpunten) De 
Stukkenjagers-3 uit Tilburg. De voorlaatste kans om hand-
having te realiseren. Dat dit tegen de koploper lastig zou 
worden mocht verwacht worden. Ruud Wille speelde na een 
kleine 2 uur spelen remise na een partij waarin weinig ge-
beurde en het evenwicht niet werd verbroken. Daarna volgde 
een nederlaag van Anne Paul Taal, die in de opening ver-
zuimde met actiever spel in het voordeel te komen. Met de 
voortzetting die hij koos kwam voor hem onverwacht in no-
time een aanval op zijn koningsstelling. Na deze met moeite 
te hebben overleefd overzag hij stukverlies door een pen-
ning. Wouter Abrahamse investeerde veel tijd om zijn stuk-
ken net op de verkeerde velden te plaatsen. Door een pionof-
fer verkreeg hij het initiatief. Zijn tegenstander counterde 
met een kwaliteitsoffer. Het remiseaanbod kwam met nog 
vijf minuten voor 20 zetten onverwachts, maar werd dank-
baar aanvaard. Barth Plomp speelde tegen César Becx en 
leed een kansloze nederlaag. In het middenspel deed hij een 
paar ongelukkige loperzetten en hield daarna een kromme 
stelling over met een dubbele c-pion. Ogenschijnlijk leek het 
nog wel te gaan, maar het ging op termijn helemaal niet. Bij 
Fred Reulink werd er door beide partijen veel tijd gebruikt in 
het middenspel om een aanval op te bouwen. Zijn tegenstan-
der was sneller en sloeg vernietigend toe. Op dat moment 
stonden we dus al met 4-1 achter en het zag er helaas niet 
naar uit dat we ook deze keer een matchpunt zouden pakken. 
Daan Holtackers speelde de opening niet handig en kwam 
behoorlijk gedrukt te staan. Zijn tegenstander ging goed om 
met zijn ruimteoverwicht en voerde de druk steeds verder 
op. Op een goed moment ruilde hij af naar een toreneindspel, 
waarbij hij ook nog 2 pionnen won. Daarna kon Daan het 
niet meer redden. Quirine Naber speelde heel goed en won in 

een gecompliceerde tactische partij. Zij lokte de vijandelijke 
dame met een kwaliteitsoffer naar a1 waar deze niet aan het 
spel meedeed. Om de dame te bevrijden moest haar tegen-
stander een kwaliteit terug offeren en dit alles kostte hem 
veel tijd. In tijdnood speelde hij niet koelbloedig genoeg. 
Quirine raapte de ene na de andere pion op en kwam in een 
gewonnen eindspel. Toon Janssen speelde tegen de op Elo 
sterkste Stukkenjager Ruud Feelders. Na de opening stond 
hij minder en eigenlijk kwam hij niet in de partij. Hij verloor 
2 pionnen en daarna kon hij het eindspel niet meer keepen. 
Een 6-2 nederlaag en dat houdt ons vast op de laatste plaats 
met nog 1 ronde te gaan!   Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 – De Stukkenjagers-2 
(KNSB-competitie): Barth Plomp (1932) - César Becx 
(2023) 0-1; Anne Paul Taal (1888) - Fré Hoogendoorn 
(2022) 0-1; Wouter Abrahamse (1988) - Erik Dignum 
(1987) ½-½; Fred Reulink (1957) - Rudolf Kat (1946) 0-1; 
Daan Holtackers (1867) - Roland Daamen (2003) 0-1; 
Quirine Naber (1729) - Karel Storm (1962) 1-0; Toon 
Janssen (1839) - Ruud Feelders (2055) 0-1; Ruud Wille 

(1847) - John Greunsven (1977) ½-½. Eindstand 2-6. 
 

ASV-1 sluit SOS-competitie af met klinkende zege: ASV 1 
had in de slotronde nog een theoretische kans op het kampi-
oenschap. Dan moesten koploper Rivierenland en achtervol-
ger SMB wel fouten maken. Daarnaast moest ASV-1 tegen 
degradatiekandidaat BSV Bennekom 1 de sportieve plicht 
doen. Dus er was genoeg om voor te spelen en dat gebeurde 
ook. Anne Paul Taal speelde na een grootscheepse ruil snel 
remise. Barth Plomp volgde geruime tijd later dat voorbeeld 
na een goede partij. Xadya van Bruxvoort won tegen nestor 
Jan Wouters een pion. Die hield ze tot in het lopereindspel 
vast, maar dat was niet te winnen. Koen Maassen van den 
Brink zette ASV-1 op voorsprong. Met een fraai offer ontke-
tende Koen een niet te stuiten mataanval. Een knappe aan-
valspartij van de topscorer van het team. Erik Wille speelde 
een schaakpauze van vier maanden weer eens mee en dat 
deed hij niet onverdienstelijk. Het was dat de tijd wat begon 
te dringen anders was de eindstelling een winstpoging waard 
geweest. Nu werd het remise. Fred Reulink haalde ouder-
wets de vergiftigd pion van stal. Een penning in combinatie 
met een dreiging van mat achter de paaltjes leverde een stuk 
op. Wouter van Rijn zette zijn tegenstander aan het peinzen. 
Dat deed deze zo lang, dat Wouter op tijd won in waar-
schijnlijk ook al gewonnen stelling. Bob Beeke speelde 
tegen Hotze Hofstra een uiterst boeiende partij, waarbij de 
koning van de Bennekommer niet uit het centrum wegkwam. 
Uiteindelijk werd het na lange strijd remise, maar het duel is 
een analyse in ASV-Nieuws waard. Zo werd een sterk aan-
getreden BSV Bennekom 1 in Nijmegen met 2½-5½ versla-
gen. De koplopers maakten geen fout en dus restte de derde 
plaats, terwijl BSV Bennekom 1 komend seizoen in de eerste 
klasse moet aantreden.   Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: BSV Bennekom-1 – ASV-1 (SOS-
competitie): Hotze Hofstra (2211) - Bob Beeke (2282) ½-½; 
Eddy de Beule (1999) - Wouter van Rijn (2105) 0-1; Harry 
Verhoef (1778) - Koen Maassen van den Brink (2003) 0-1; 
Martijn Pauw (1934) - Barth Plomp (1932) ½-½; Martin 
Markering (1966) - Fred Reulink (1957) 0-1; Teunis Bunt 
(1899) - Erik Wille (1794) ½-½; Noël Bovens (1882) - Anne 
Paul Taal (1888) ½-½; Jan Wouters (1741) - Xadya van 
Bruxvoort (1603) ½-½. Eindstand 2½-5½.  
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ASV-3 wint van PION-1 in laatste ronde: In de gezamenlijke 
slotronde van de eerste klasse D bij UVS in Nijmegen heeft 
ASV-3 een knappe overwinning behaald op het eerste team 
van PION uit Groesbeek. Qua Elo staat PION meer dan 100 
punten boven ons, maar onze strijdlust was beslissend. De 
avond begon met een snelle overwinning van Marco Braam. 
Slechts 14 zetten had Marco nodig. Zijn tegenstander mis-
handelde de opening en gaf op toen hij een vol stuk moest 
inleveren. Marco ontving naast het volle punt ook twee con-
sumptiebonnen voor de snelste overwinning van de avond. 
Wisse Witmans speelde een wisselvallige partij, waarin hij 
na een geweigerd paardoffer een pion voorkwam, maar even 
later met een misrekening een vol stuk verloor. Wisse ging 
echter door en kwam op miraculeuze wijze tot eeuwig 
schaak en remise, een meevaller. Robert Naasz had met zijn 
lopers en dame in een open stelling wat dreiging. Zijn tegen-
stander kon dit echter vrij eenvoudig pareren. Na dameruil  
werd remise overeengekomen. Tussenstand 2-1 in ons voor-
deel, maar inmiddels stonden Dick Vliek, Gerben Hendriks, 
Jeroen van Ginneken en Jan Groen moeilijk. Jan Willem van 
Willigen had na een grote afruil een vrij gesloten stelling 
met wederzijds loperpaar. Hier werd even later remise over-
een gekomen. Dick Vliek kwam in onoverkomelijke pro-
blemen toen zijn opponent op de tweede rij twee torens 
plaatste. Ondanks dapper verzet moest Dick deze ongelijke 
strijd staken. Jan Groen met een pion minder maar groot 
tijdvoordeel kreeg remise aangeboden. Voorlopig even af-
wachten was het advies. Wat gebeurt er  aan de eerste bor-
den van Jeroen en Gerben? Daar moet minstens een vol punt 
uitkomen voor een gelijkspel. Gerben weet zich ten koste 
van een pion los te werken uit een omsingeling en komt  tot 
een tegenaanval die eeuwig schaak oplevert. Jan neemt in-
middels het remiseaanbod aan. Het staat daarmee 3½-3½ als 
alleen de partij van Jeroen tegen Wim Molenkamp nog aan 
de gang is. Jeroen verliest een pion en staat duidelijk minder. 
Bovendien verkeert hij in tijdnood, minder dan een halve 
minuut tegen 3 minuten voor zijn tegenstander. Het  wordt 
een spektakelstuk met een ijzig kalme Jeroen die steeds a 
tempo speelt. Wim Molenkamp raakt de draad kwijt en komt 
ook  in grote tijdnood. Jeroen wint en daarmee ons team 4½-
3½. ASV-3 eindigde daarmee dit jaar op een keurige derde 
plaats in onze klasse met 9 matchpunten en 30 bordpunten. 
    Theo van Amerongen 

Gedetailleerde uitslag PION-1 - ASV-3 (SOS-competitie: 
Wim Molenkamp (2071)-Jeroen van Ginneken (1832) 0-1; 
Wopke Veenstra (1984) - Gerben Hendriks (1788) ½-½; 
Ton Thijssen (1801)-Jan Willem van Willigen (1739) ½-½; 
Michel Auwens (1873) - Robert Naasz (1790) ½-½; Arno 
Arents (1813) - Marco Braam (1758) 0-1; Ronald Zollinger 
(1784) - Jan Groen (1694) ½-½; Herman Brinkhof (1734) - 
Dick Vliek (1661) 1-0; Jo de Valk (1691) - Wisse Witmans 
(1579) ½-½. Eindstand 3½-4½.  
 
ASV-5 verliest slotronde: In een heel gezellige sfeer, waarin 
de spelers goed werden verzorgd met zoetigheid en later 
hartige hapjes vond op vrijdag 5 april jl. de gemeenschappe-
lijke slotronde van de klasse 2F in ons clubgebouw plaats. 
De avond begon met de huldiging van kampioen BSV-
Bennekom-2. Dit team had al drie punten voorsprong op 
nummer 2 en zodoende kon hun captain Martin Markering in 
een volle zaal de champagne uit handen van Erik Wille in 
ontvangst nemen. De titel was dus al vergeven en Twello en 
De Kameleon speelden tegen elkaar om uit te maken wie 
direct degradeerde. ASV-5 stond bij het ingaan van de ronde 
derde en speelde tegen nummer 4 Doetinchem. Henk 
Schunck opende de score met een remise. In het middenspel 
won hij een kwaliteit. Vervolgens gaf hij deze weer terug om 
een pion te laten promoveren. Hij overzag echter dat zijn 
tegenstander eeuwig schaak kon bereiken. John Bijlsma 
speelde tegen Bert van Zutphen en voelde zich niet comfor-
tabel in de stelling en besloot een stuk te offeren voor de 
aanval. Bert ving de aanval rustig op, nam hem over en won 
gedecideerd. Theo Koeweiden won direct in de opening al 
een stuk en breidt zijn voorsprong steeds meer uit. Tegen-
standster Marije geeft niet zo gauw op maar uiteindelijk 
moest dat toch. Zekria Amani won in de opening een pion, 

maar zijn tegenstander ontwikkelt zich makkelijker en weet 
de koningsstelling van Zekria open te breken. Niet veel later 
zet hij mat. Jonathan van der Krogt speelde een heel inge-
wikkelde partij waarin heel wat wordt gemanoeuvreerd. Op 
een gegeven moment staan alle lichte stukken in het centrum 
en zijn er zeer veel dreigingen over en weer. Nadat er wat 
stukken zijn geruild wordt tot remise besloten. Erik Gort 
speelt consequent op verwikkelingen op de koningsvleugel 
van zijn tegenstander. Deze gebruikt steeds meer tijd en ziet 
na een afruil een tussenschaak over het hoofd, waarmee Erik 
een toren wint. Daarna geeft hij meteen op. Al vroeg in de 
partij verloor Ron Brachten 2 pionnen na een schijnoffer op 
f2. Hij weet de partij nog heel lang gaande te houden maar 
de overmacht is te groot. Benjamin Brandt gebruikte veel 
tijd om tot koningsaanval te komen. Ergens in het midden-
spel won hij een pion. Niet veel later overzag hij een paard-
vork en verloor een kwaliteit. Daarna wordt er door beiden 
vol op de aanval gespeeld, waarbij Iloy Timmerman goed de 
controle houdt en zich niet door Benjamin laat verschalken. 
In flinke tijdnood voor Benjamin gaat het mis. 5-3 voor 
Doetinchem, die daarmee zelfs nog 2e wordt.  Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag SV Doetinchem - ASV-5 (SOS-
competitie): Iloy Timmerman (1609) - Benjamin Brandt 
(1758) 1-0; Marcel Miltenburg (1718) - Zekria Amani 
(1620) 1-0; Niels van der Mark (1657) - Ron Brachten 
(1651) - 1-0; Bert van Zutphen (1672) - John Bijlsma 
(1424) 1-0; Gert-Jan Zonneveld (1468) - Erik Gort (--) 0-1; 
Adri Maranus (1532)-Jonathan van der Krogt (1435) ½-½; 
Marije van der Hoff (1089) – Theo Koeweiden (1504) 0-1; 
Arnold Berendsen (1361) – Henk Schunck (1531) ½-½; 
Eindstand 5-3. 
 

Delft: In het afgelopen Paasweekend werd in Delft voor de 
12e maal het Prinsenstadtoernooi gehouden met zo’n 160 
schakers die het mooie weer lieten voor wat het was. Ook 
daar namen weer diverse ASV-ers aan deel. Pieter Verhoef 
trok de meeste aandacht met goede resultaten. In de 1e ronde 
hield hij GM Erik van den Doel (2606) knap op remise. Daar 
bleef het niet bij want in de 2e ronde won Pieter van Jeffrey 
van Vliet (2373). En Pieter hield zich knap staande in de top 
want ook de 3e ronde werd gewonnen tegen William Gijsen 
(1998). Met 2½ uit 3 koos hij voor een bye in ronde 4. Zo 
begon Pieter met 3 uit 4 aan de laatste speeldag. Maar helaas 
eindigde deze laatste 2 ronden met 2 keer verlies. Eerst was 
Nico Zwirs (2398) te sterk en in de slotronde won Stefan 
Bekker (2307). Zo eindigde Pieter met 3 uit 6 met een TPR 
van 2330. Zo kan hij zeker op een sterk toernooi terugkijken 
zeker gezien de tegenstand die hij trof. In groep B kwam ook 
Ruud Verhoef op 3 punten uit. Hij begon matig met 1 uit 3 
en herstelde zich later. Vadim van Kuijk kwam in deze B-
groep tot 2½ punt en dat is zeker niet slecht te noemen. Toon 
Janssen eindigde op een tegenvallende score van 1½ punt. In 
groep C eindigde Steven Braun met 4 uit 6 in de subtop op 
een gedeelde 6e plaats. 
 

Son Stavenuiter wint ASV-jeugdtoernooi: Afgelopen zater-
dag werd in ons clubgebouw het Open Jeugdkampioenschap 
van Arnhem gehouden. 40 jeugdschakers namen deel. Het 
werd een gezellige dag waarbij de jeugd geweldig zijn best 
deed. In de Kroongroep stak oud-ASV-er Son Stavenuiter, 
nu spelend bij Velp, er met kop en schouders bovenuit. Hij 
won met 7 uit 7. In groep B was Koen Stadegaard de beste 
ASV-er met 5 punten, op een half punt gevolgd door Peter 
Bronsveld. In groep C werd ASV-er London Smith gedeeld 
2e met 5 uit 7. Voor veel jeugdspelers van ASV was het de 
eerste toernooiervaring.      
 

Uitslagen interne competitie 29e ronde (18 april 2019): 
Hoogland - Boel ½-½; van de Linde - Knuiman ½-½; R. 
Wille - de Kort 0-1; Vermeer - Fassaert ½-½; Huizinga - 
Brandt 0-1; de Mol - van Buren 1-0; Kooman-Witmans 1-0; 
Mollahosseini - van Belle 0-1; Schunck - Koeweiden ½-½; 
Derendorp - de Munnik 0-1; B. Hamers - van Deursen ½-½; 
van Lotringen - P. Hamers 1-0; J. Sanders - Eisma 0-1; 
Stomphorst - Gubbels ½-½; Gresnigt - Hartogh Heijs 0-1; 
Droop - Diekema 0-1; Stibbe - Hieltjes 0-1.  
Uitslag ASV-beker: G. Hendriks – Berkhout 0-1. 


