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Oploswedstrijd: Het was een moeilijke opgave vorige week. 
De stelling was afkomstig uit de destijds veelbesproken 
match China - Rusland gespeeld in Shanghai in 2001. Deze 
wonderlijke stelling uit de partij Ye - Svidler was veel snel-
ler afgelopen dan iedereen verwachtte. Wit staat duidelijk 
beter. De opgave luidt dan ook: Wit speelt en wint. Er zijn 

meerdere goede zetten 
mogelijk. Er is er echter 
maar één duidelijk de bes-
te. Oplossing: 1. Pf5. In de 
partij ging het verder met 
1…Pe2+ 2. Kh1, Txd1 3. 
Lg6+. Zwart gaf op. De 
koning kan niet naar de 
achtste rij en bij de keuze 
voor 3…Kxg6 wordt de 
zwarte dame met schaak 
geslagen.  
 
Externe competitie: A.s. 
zaterdag spelen onze eerste 

4 teams thuis in Brasserie Servontyn in het Lorentz. Aan-
vang 13.00 uur, kom ook een kijkje nemen bij deze span-
nende partijen. Weet ASV-1 zich in het duel met MUConsult 
Apeldoorn-2 te handhaven bij de 5 teams die strijden om 
promotie daar waar ASV-4 het derde team van deze vereni-
ging uit Apeldoorn ontvangt in een rechtstreeks duel om 
plaats 1. ASV-2 speelt tegen Sliedrecht-2 en ook daar zijn 
belangrijke punten te behalen als ASV-2 mee wil doen in de 
strijd om de titel. ASV-3 krijgt het zwaar tegen koploper 
WLC uit Eindhoven. ASV-5 en ASV-6 spelen zaterdag uit. 
Het vijfde gaat naar Deventer voor de wedstrijd tegen DSG 
Pallas-2. ASV-6 tenslotte gaat naar Utrecht waar Oud Zuy-
len-3 de tegenstander is. In deze EP nog 2 resterende versla-
gen uit de SOS-competitie en twee uit de OSBO cup waar-
onder de 3-1 winst van ASV-1 vorige week donderdag op 
De Elster Toren.  
 
Spannende bekerstrijd ASV-3 in Wijchen: ASV 3 moest het 
voor de OSBO-beker opnemen tegen het eerste team van Het 
Kasteel uit Wijchen. Marco Braam aan bord 1 lootte wit en 
speelde tegen een sterke 2000-speler een prima partij die in 
remise eindigde. Robert Naasz aan bord 2 trof in Klein 
Douwel dezelfde tegenstander als in de SOS-competitie. 
Ook nu met wit speelde hij vrij passief en leek uit op een 
snelle remise. Robert probeerde wat maar wilde niet op-
nieuw teveel risico nemen en nam het remiseaanbod aan. 
Theo van Amerongen verloor van Twan Rutjes. Hij speelde 
een prima partij, maar maakte in de aanval een foute inschat-
ting. Xadya van Bruxvoort moest ons nu redden. Ze zocht in 
een moeilijke stelling complicaties en veroverde op riskante 
wijze enkele pionnetjes met haar dame. Haar dame kon te-
rugkeren daar waar de strijd gestreden werd en de vijandelij-
ke aanval werd tot staan gebracht. Toen kwam nog de tijd-
noodfase, waarin Xadya geen krimp meer gaf en gedecideerd 
won. Het was 2-2 geworden en verlenging via snelschaken 
moest de beslissing brengen. Marco aan bord 1 won, maar de 
andere drie potjes gingen naar Het Kasteel, zodat we uitge-
schakeld zijn voor de OSBO-beker.       Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel - ASV-3 (OSBO-cup, 1e 
ronde): Caspar Hermeling (2036) - Marco Braam (1768) 
½-½ (0-1); John Klein Douwel (1882) - Robert Naasz 
(1721) ½-½ (1-0); Twan Rutjes (1904) - Theo van Ameron-
gen (1653) 1-0 (1-0); Bram Rutten (1756) - Xadya van 
Bruxvoort (1595) 0-1 (1-0). Eindstand 2-2, ASV-3 uitge-
schakeld na snelschaken met 3-1.  
 
Volgende ronde voor ASV-1: Met Peter Boel als invaller 
van Michiel Blok bestond het bekerteam verder uit Tom 
Bus, Dirk Hoogland en Barth Plomp. Een team wat eigenlijk 
wel ten koste van De Elster Toren-1 de volgende ronde zou 
moeten halen. De loting zorgde ervoor dat onze oneven 
borden met wit speelden. Rond 21:00 uur was Tom al een 

remiseaanbod aan het overdenken op een moment dat op de 
andere borden de stellingen nog moesten worden ingeno-
men. Na een ½ uur alle mogelijkheden overwogen te hebben 
besloot Tom, na overleg met de teamleider, tot remise en 
was voor beide teams de 0 van het scorebord af. Rond 22:00 
begon er tekening in de strijd te komen. Peter had een stel-
ling opgebouwd met aanvalskansen en de mogelijkheid tot 
pionwinst. Dirk had intussen een pluspion gerealiseerd en 
Barth was druk doende om de stukken van het bord te halen 
richting eindspel. Dirk zijn tegenstander verdedigde zich 
actief en benutte een iets mindere zet optimaal. Juist toen hij 
bijna in een gelijke stelling was terecht gekomen dacht hij te 
blijven zitten met een ingesloten paard en gaf op. Te vroeg 
dus, maar het punt was binnen. Peter breidde zijn voordeel 
uit en haalde ook het volle punt en dus de bekerwinst binnen. 
Het was jammer dat Barth een zet van zijn tegenstander 
overzag en in remise moest berusten. Eindstand 3-1.  

Dirk Hoogland 
Gedetailleerde uitslag ASV-1-Elster Toren (OSBO-cup, 1e 
ronde): Peter Boel (2137)-Martin Weijsenfeld (1848) 1-0; 
Tom Bus (2069) - John van Ginkel (1921) ½-½; Dirk 
Hoogland (2146) - John Remmerts (1894) 1-0; Barth 
Plomp (1886) - Hans Polman (1746) ½-½. Eindstand 3-1. 
 
Uitslagen 5e ronde KNSB-competitie en stand: 

KNSB 2e klasse A: Emanuel Lasker - Sneek 3½-4½; Al-
mere - ASV-1 2½-5½; MuConsult Apeldoorn-2 - SSC1922 
2-6; SISSA - MSV 3-5; Assen - Arnhemse Schaak Acade-
mie 5-3. 
KNSB 3e klasse F: De Stukkenjagers-3 - Charlois Euro-
poort-2 3-5; SMB - ASV-2 2½-5½; Sliedrecht-2 - CSV 2-6; 
Zuid Limburg-4 - LSG-4 3-5; DSC Delft-4 - De Drie Torens 
3½-4½. 
KNSB 3e klasse H: HMC Den Bosch-2 - Venlo-2 5-3; 
Eindhoven-2-ASV-3 3½-4½; WLC – HSC Helmond 3½-4½; 
Zuid Limburg-3 - PION/Mook combinatie 4-4; Veldhoven – 
Dubbelschaak ’97 1½-6½. 
KNSB 4e klasse B: Lonneker-2 – ZZS! 3-5; Almelo-2 – 
ASV-4 1½-6½; MU Consult Apeldoorn-3 - Doetinchem 6-2; 
ENO – Voorst 3½-4½; Caïssa Elburg - Borne 4½-3½. 
KNSB 5e klasse B (4e ronde): MuConsult Apeldoorn-4 – 
SMB-2 6-2; Vianen/DVP-2 - Veenendaal-2 4½-3½; Zutphen 
– DSG Pallas-2 6-2; ASV-5 – ZSG-2 4½-3½. 

KNSB 2e klasse A:   KNSB 3e klasse F: 
1 ASV-1 8  27 1 LSG-4 8  23 
2 Assen 8  27 2 ASV-2 7  26 
3 SSC 1922 8  25 3 De Drie Torens 7  23 
4 ASA 8  24 4 De Stukkenjagers-3 6  20 
5 MSV 8  23½ 5 Charlois Europoort-2 6  18½ 
6 Emanuel Lasker 2 4  17½ 6 Zuid Limburg-4 4  21 
7 MuConsult A’doorn-2  2  15½ 7 Sliedrecht-2 4  18 
8 Sneek 2  14 8 CSV 3  19 
9 Almere 2  13 9 SMB 3  15½ 
10 SISSA 0  13½ 10 DSC Delft-4 2  16 
KNSB 3e klasse H:  KNSB 4e klasse B: 
1 HSC Helmond 8  25 1 MuConsult A’doorn-3 10 30 
2 WLC 8  25 2 ASV-4  8  25½ 
3 Dubbelschaak ‘97 8  24 3 Voorst  8  24 
4 HMC Den Bosch-2 8  21½ 4 Caïssa Elburg  8  20½ 
5 PION/Mook comb. 5  19½ 5 Doetinchem  6  21½ 
6 ASV-3 5  18½ 6 ENO  4  21 
7 Zuid Limburg-3 3  18½ 7 Borne  4  18½ 
8 Venlo-2 3  17½ 8 ZZS!  2  16 
9 Veldhoven 2  17 9 Lonneker-2  0  15 
10 Eindhoven-2 0  13½ 10 Almelo-2  0    8 
KNSB 5e klasse B (na 4e ronde): KNSB 6e klasse B (na 4e ronde): 
1 Zutphen 8  23½ 1 En Passant-3 8  22 
2 DSG Pallas-2 5  17 2 Almere-4 6  21½ 
3 ASV-5 5  17 3 Oud Zuylen Utrecht-3 6  19 
4 Veenendaal-2 3  16½ 4 Magnus Leidsche Rijn-2 4  14 
5 MuConsult A’doorn-4 3  14 5 UVS-4 3  15 
6 Vianen/DVP-2 3  13 6 Wageningen-4 3  14½ 
7 SMB-2 3  13 7 Lekstroom-2 1  12½ 
8 ZSG-2 2  14 8 ASV-6 1    9½ 
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KNSB 6e klasse B: Wageningen-4 – Lekstroom-2 4-4; Al-
mere-4 – IUVS-4 5½-2½; En Passant-3 - Oud Zuylen 
Utrecht-3 4½-3½; ASV-6 – Magnus Leidsche Rijn-2 2½-5½.  
 
Ruim verlies voor ASV-2: In de 5e ronde van de SOS-
competitie werd de sprong naar boven gemist door ASV-2 
door een 5½-2½ nederlaag op SMB-1. Omdat de kopman 
van SMB Ilya Razdolsky niet op de competitiedatum in 
Nijmegen kon, speelden Anne Paul en Ilya op 6 februari bij 
ons op de club. Na een rustige opening werden in het mid-
denspel wat stukken geruild. Ilya dacht een winnende com-
binatie te kunnen inzetten, maar onze ASV-er had nog een 
tussenzet waarbij de stelling weer volledig in evenwicht 
kwam. Het remisevoorstel van Anne Paul werd dan ook 
aangenomen. Gerben Hendriks kwam gaandeweg de partij 
steeds slechter te staan. Daarbij gebruikte hij veel tijd. Dat 
alles kostte hem de kop. Jeroen Kersten had het redelijk voor 
elkaar. Hij had veel ruimte met kans op een koningsaanval. 
Na een onnauwkeurigheid moest hij echter alle zeilen bijzet-
ten. Hij verloor een pion maar door zijn actievere stukken 
kon hij zijn tegenstander vastzetten. Voor het winnen van de 
partij was dit echter niet genoeg. Jeroen van Ginneken had 
een lastige pot en stond vanaf het begin onder druk. Hij 
kwam er niet onder uit maar dacht met een slimme truc toch 
te kunnen ontsnappen maar blunderde (na een kwartier den-
ken) in 2 zetten een stuk weg. Nico Schoenmakers speelde 
tegen oud-UVS-clubgenoot Peter Schut. Die bouwde de 
partij positioneel op en gaf Nico eigenlijk geen enkele kans. 
Zo werd het een terechte winst voor de Nijmegenaar. René 
van Alfen offerde in de opening een pion voor actief stuk-
kenspel en won die na een zet of 20 ook weer terug. Hij had 
wel bijna al zijn tijd verbruikt en gaf in tijdnood simpel een 
pion weg. Zijn tegenstander die nog 40 minuten op de klok 
had, zocht naar een directe winstweg maar vond die niet. 
Toen ook hij in tijdnood kwam maakte hij een fout waardoor 
René de pion terug won. Na wat ruilen ontstond een toren-
eindspel met voor beiden 4 pionnen dat snel remise werd 
gegeven. Koen van Keulen speelde met zwart een lange 
partij die uiteindelijk verloren ging. Zijn tegenstander had de 
hele partij iets beter had gestaan. Toen het weer in evenwicht 
was, zag Koen “en passant slaan” over het hoofd. Toon Jans-
sen trof teamleider Jan Kasteel voor de 2e keer. Toon zege-
vierde eerder al in de OSBO-cup. Jan liet zich nu de kans op 
revanche ontnemen. Hij speelde goed maar gebruikte veel 
tijd. Toon kon uiteindelijk winnen door een kleine combina-
tie waardoor hij de kwaliteit won en daarna de partij. De 
eindstand kwam daarmee op 5½-2½. Jeroen Kersten 
Gedetailleerde uitslag SMB-1 – ASV-2 (SOS-competitie): 
Ilya Razdolski (2302) - Anne Paul Taal (1887) ½-½; Maar-
ten Smit (1900) - Jeroen van Ginneken (1875) 1-0; Jelle 
van Deemen (1858) - Jeroen Kersten (1841) ½-½; Jacques 
Ottenheijm (1775) - René van Alfen (1778) ½-½; Eric de 
Ridder (1789) - Gerben Hendriks (1829) 1-0; Peter Schut 
(1790) - Nico Schoenmakers (1818) 1-0; Jan Kasteel 
(1777) - Toon Janssen (1832) 0-1; Peter van den Berg 
(1626) - Koen van Keulen (1720) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
Nipt verlies voor ASV-5: Om een optimaal resultaat te beha-
len in de 5e ronde van de SOS-competitie tegen het sterke 
UVS-2 had de teamleider de opstelling wat gewijzigd. Dit 
pakte redelijk uit maar helaas speelden Erik Gort en Lex van 
Hattum die tot nog toe 100% hadden gescoord ditmaal een 
mindere partij. Na een uurtje spelen zag het er al somber uit 
op een paar borden. Lex speelde met wit zijn favoriete 
Noords gambiet maar helaas kende zijn tegenstander dit 
uitstekend. Ondanks een pion achter was het ongeveer een 
gelijke stelling totdat het mis ging in het middenspel. Er ging 
een kwaliteit verloren en daarna ging het hard: zwart gaf de 
kwaliteit terug en kreeg er 2 vrijpionnen voor terug en dat 
was niet te stoppen. Ook Erik speelde niet zoals we gewend 
zijn. Hij kreeg dan ook hun sterkste tegenstander tegenover 
zich. UVS had namelijk gezien dat Erik, met de hoogste 
rating, altijd op 5 speelt. Volgens Erik was het een saaie 
partij die hij verloor op details en het ontbreken van initia-
tief. In een toreneindspel stond hij 2 pionnen achter en dat 
was niet meer te redden tegen de degelijk spelende UVS’er. 
Daarna verloor Jan Vermeer. Hij speelde angstig en durfde 
niet de opstoot e4 te doen. Dat was wel noodzakelijk om 
actief spel en initiatief te krijgen. Toen Jan dat naliet werd 
hij helemaal opgerold. Gelukkig speelde Theo Koeweiden 
remise. Er waren van beide kanten wel kansen om voordeel 
te behalen maar de meeste stukken werden niet afgeruild 
waardoor de stelling in evenwicht bleef en beide spelers wel 
tevreden waren met remise. En zo stonden we bijna kansloos 
achter. Echter speelde Wilfred Jansz een zeer goede partij op 
bord 1 die hij won. Hij speelde het Siciliaans. Wit speelde 2. 
b4 en daarmee kwam een Sicilaans Flanksysteem op het 
bord en toen was Wilfred al direct uit zijn theorie. Wilfred 
besloot maar gewoon te slaan op b4, dan had hij in ieder 

geval al een pion op zak, en dan gewoon zo goed mogelijk 
verdedigen en hopen dat hij niet mat zou gaan. En dat verde-
digen ging hem goed af. Het zag er heel link uit en het leek 
er ook op dat hij ergens mat zou kunnen gaan. Wilfred over-
leefde alles en toen zijn tegenstander een fout maakte kon 
Wilfred het mooi afmaken met een dameoffer en een mat-
combinatie. Teamleider Danny Hageman had zichzelf op 
bord 3 gezet en speelde tegen de nummer 2 van UVS. Danny 
speelde heel degelijk en kwam eigenlijk nergens in proble-
men. Wit had wel een plusje maar kwam niet veel verder. En 
toen gaf wit een pion weg waarna dame en torens werden 
afgeruild. Er bleef een dichte stelling over met ongelijke 
lopers. Remise. Nu stonden we nog steeds 2 punten achter 
maar het zag er goed uit bij Horst Eder. Na de opening stond 
hij al prettig mede door het loperpaar en een betere ontwik-
keling. In het middenspel kreeg hij druk over de c-lijn via 
verdubbelde torens. En toen wit ook de dame naar de c-lijn 
speelde kon Horst breken met b4 waardoor zijn paard mee 
kon doen en een kwaliteit pakte. Zo hing het alweer van de 
laatste partij af of we een punt konden pakken. Jonathan van 
der Krogt speelde een gelijkopgaande partij die hij scherper 
had kunnen spelen. Het toreneindspel was spannend. Jona-
than stond tot een paar zetten voor het einde iets beter maar 
het was wel moeilijk om de weg tot winst te vinden. Zijn 
tegenstander bood in gelijke stelling remise aan, Jonathan 
dacht er een tijd over na en accepteerde het aanbod zich niet 
realiserende dat we een punt achter stonden. Hij dacht dat we 
al dik verloren hadden! Jammer, maar we hebben ons goed 
geweerd.    Danny Hageman 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - UVS-2 (SOS-competitie): 
Wilfred Jansz (1638) - Marcel Verstappen (1696) 1-0; Jan 
Vermeer (1584) – Marcel Krivec (1649) 0-1; Danny Hage-
man (1465) – Frans van der Hooven (1709) ½-½; Lex van 
Hattum (1574) – Simon van Dijk (1639) 0-1; Erik Gort 
(1813) – Thierry Pol (1783) 0-1; Horst Eder (1593) – Bert-
Jan Boer (1632) 1-0; Jonathan van der Krogt (1424) – 
Onno Marres (1557) ½-½; Theo Koeweiden (1467) – Jan-
Hendrik Donkervoort (1565) ½-½. Eindstand 3½-4½. 
 
NK-jeugd: Bij het laatste kwalificatietoernooi voor het NK 
bij de B-jeugd heeft Vadim van Kuijk zich vrijdag/zaterdag 
jl. in Delft overtuigend geplaatst met een score van 5½ uit 6. 
Zo zal ASV bij het NK goed vertegenwoordigd zijn want 
ook William Shakhverdian zal bij de B-jeugd meedoen ter-
wijl Mick van Randtwijk bij de A-jeugd zal spelen. 
 
Zetten: Het alom bekende Geurts Conserventoernooi voor 
senioren in De Wanmolen in Zetten werd op woensdag 26 
februari een succes voor onze clubgenoot Jaap Vogel. Hij 
won de A-groep met een imposante score van 7 uit 7 en had 
daarmee maar liefst 2½ punt meer dan een achtervolgend 
groepje van 6 spelers met 4½ punt. In de middenmoot ein-
digden Barth Plomp en Ruud Wille met 3½ punt. Beiden 
begonnen met 2 nullen maar daarna werd de opwaartse lijn 
gevonden. Een half punt daarachter vinden we Anne Paul 
Taal terug met 3 uit 7. In de B-groep vinden we Nico 
Schoenmakers terug op een fraaie gedeelde 2e plaats met 5 
uit 7, een half punt achter groepswinnaar Willem Slagter van 
wie Nico in de 3e ronde verloor. Désiré Fassaert was met zijn 
score van 3 punten bepaald niet tevreden. In groep C was 
Horst Eder de beste ASV-er. Achter een winnend duo met 
5½ punt werd hij gedeeld 3e met 5 punten. Hij bleef tevens 
ongeslagen. Jan Vermeer eindigde daar net achter met 4½ 
punt. Hub Kusters kwam tot 3 punten die hij allen met wit 
vergaarde. Hans Derendorp wist in groep D 4½ punt te sco-
ren goed voor een gedeelde 6e plaats. Succes was er ook 
voor Kazem Mollahosseini. Hij werd in groep E gedeeld 2e 
met 5 uit 7. Peter Hamers en Kees van Keulen eindigden in 
deze groep op 4 punten. Dit totaal behaalde ook Frans Ber-
ben in groep F. U ziet het veel ASV-er bij dit toernooi en 
bepaald niet zonder succes!! Na afloop vonden de pakketten 
jam weer gretig aftrek bij de in totaal 180 deelnemers! 
 
Epe: Bij het rapidtoernooi in Epe afgelopen zaterdag wilde 
het bij onze ASV-ers niet zo vlotten. In de A-groep eindigde 
Ruud Wille nog redelijk met een score van 3 uit 7 maar bij 
Barth Plomp lukte het niet. Hij eindigde in de achterhoede 
met 1½ uit 7. Het was een uiterst gezellig toernooi!! 
 

Leiden: Steven Braun nam afgelopen weekend deel aan het 
Daniel Noteboomtoernooi in Leiden. Hij kwam in groep B 
tot een score van 2½ uit 6. 
 

Uitslagen interne competitie 22e ronde (27 februari 2020): 
Wilgenhof – Berkhout 0-1; van de Linde – Abrahamse 1-0; 
R. Wille – Boonstra 1-0; Witmans – Vermeer 1-0; van Belle 
– Eder 1-0; A van Kuijk – Mollahosseini 0-1; Kees van 
Keulen – van Deursen 1-0; Eisma – Derendorp 1-0; Van 
Lotringen – Paris 0-1; J. Sanders – Rijmer 0-1; Rudolphi – 
R. Hendriks 1-0; Maas – Droop 1-0; Stibbe – Burger 1-0. 


