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57e jaargang no. 34      donderdag 18 oktober 2018
Oploswedstrijd: Zwart overzag hier de combinatie, die jullie 

nu wel zullen zien. 
Toch een internatio-
naal meester, die de 
winst verzuimde en 
zelfs nog verloor. 
Shabalov - Bandza 
(Kaliningrad 1986) 
Om zulke zaken bij 
ASV te verhinderen 
krijgen de deelnemers 
aan onze derde trai-
ningsgroep elke week 
standen met dit thema 
toegestuurd. Zwart 
speelt en wint. Oplos-

sing: 1….T8xc4 2. bxc4, Txe4 3. Txe4, d2! en de zwarte 
pion is niet meer tegen te houden. 
 

Externe competitie: Ook de regionale SOS-competitie is nu 
volop begonnen. Vorige week donderdag ontving ASV-3 het 
achttal van de Velpse SV-1. Het derde verloor met 2½-5½ en 
ASV-7 verloor het onderlinge duel met 3-5 van ASV-6. 
Maandag jl. speelden zowel ASV-4 als ASV-8 beiden uit in 
Nijmegen tegen respectievelijk UVS-2 en UVS-4. Het werd 
winst en verlies. ASV-4 keerde met een 5½-2½ zege huis-
waarts maar ASV-8 kreeg een 6-2 nederlaag te slikken. Gis-
teravond reisde ASV-2 af naar Schaakstad Apeldoorn-1. 
Deze EP was toen al afgerond dus hierover volgende week 
meer. Vanavond spelen er nog 2 teams thuis. ASV-1 ont-
vangt Koningswaal Tornado combinatie en ASV-5 is gast-
heer van Schaakstad Apeldoorn-2. Dit samen met een onge-
twijfeld goed bezette interne competitie wordt het weer een 
drukke avond. In deze EP een vervolg op de verslagen. 
 

ASV-4 heeft langste adem tegen PION/Mook-combinatie-2: 
Lang ging het gelijk op maar het eindschot van ASV-4 in het 
duel tegen PION/Mookcombinatie-2 was sterker. René van 
Alfen opende met zwart de score met winst. In een complexe 
maar theoretisch bekende stelling beging René een fout, 
maar zijn opponent was op dat moment ook “out of book” en 
verzuimde het direct uit te maken. De afwikkeling die werd 
gekozen leverde wit een kwaliteit tegen een pion op, maar 
toen hij daarna een eenvoudige wending miste kon René 
minimaal een kwaliteit terugwinnen. In plaats van de kwal 
terug te geven, verloor wit 2 pionnen en kwam zijn koning 
op de tocht te staan. René wist hier wel raad mee en gaf mat 
in twee. Vervolgens probeerde Désiré Fassaert tegen 1. b4 
krampachtig een voordeeltje te bereiken en besteedde daar 
veel tijd aan zonder succes. Wit bleef stevig staan en Désiré 
moest zich neerleggen bij een gelijkwaardige remise. Gerben 
Hendriks speelde een P+T tegen L+T eindspel, in zijn partij 
was er uiteindelijk niet veel aan de hand en remise was de 
juiste uitslag. Een moeilijke partij waar beide partijen foutjes 
maakten die allemaal net binnen de remisemarge lagen. Bij 
het naspelen bleek zijn tegenstander een blunder gemaakt te 
hebben, maar Gerben zag het, mede door tijdnood niet. Bert 
Duijker speelde op bord 1 een gelijke partij, maar wit had 
een verre vrijpion. Dit werd Bert in het eindspel helaas 
noodlottig (2-2). Steven Braun boekte een keurige winst. Hij 
kreeg de Scandinavische verdediging op het bord, waarbij 
wit de e-pion offerde voor spel. Steven ondervond weinig 

problemen en won een tweede pion en even later zelfs een 
licht stuk. Wel had hij veel tijd verbruikt, maar de partij 
werd al makkelijker. Echter door een onoplettendheid kreeg 
Steven een dubbele aanval voor zijn kiezen. Steven had een 
plan bedacht om toch voordeel er uit te halen (later gaf de 
computer +15.00 aan), maar door een kortsluiting deed hij 
de zetten omgekeerd. Met tot gevolg slechts een klein voor-
deeltje in plaats van een gewonnen partij. Met 3 minuten op 
de klok kon het nog moeilijk worden. Echter gaf zijn tegen-
stander de partij heel snel weg door met zijn koning naar de 
overkant te lopen. Mat was al snel niet meer te ontlopen door 
de samenwerking tussen de dame en de torens (3-2). Bart de 
Kort viel in op bord 4 en speelde een spannende partij, 
waarbij hij de complicaties op zocht. Hierbij had hij enkele 
pionnen geïnvesteerd. Na een afwikkeling, restte voor hem 
helaas een verloren stelling. Paul de Freytas boekte met wit 
een keurige winst op bord 2 in een Konings-Indisch met de 
variant met 6. h4, hetgeen zijn tegenstander verraste, met als 
gevolg zware druk op de zwarte koningsstelling. Zwart ver-
dedigde zich taai, waarbij tot de tijdnoodfase zwaar gestre-
den werd voor het volle punt. Ruud Verhoef speelde net als 
Gerben een taai eindspelletje, in dit geval een paard-pion 
eindspel, waarbij de activiteit van de witte koning Ruud 
hoofdbrekens opleverde. Hij won na lang nadenken het eind-
spel, met de juiste voorzetting ondanks enkele onzorgvul-
digheden, hetgeen tot onnodige vertraging leidde. Echter, 
eind goed, al goed.    Ruud Verhoef 

Gedetailleerde uitslag ASV-4 - PION/Mookcombinatie-2: 
Bert Duijker (1869) - Wim Gielen (1909) 0-1; Paul de 
Freytas (1938) - Jörg Benningshof (1819) 1-0; Ruud Ver-
hoef (1875) - John Molenaar (1787) 1-0; Bart de Kort 
(1884) - Ton Thijssen (1796) 0-1; Désiré Fassaert (1836) - 
Piet de Leeuw (1705) ½-½; Gerben Hendriks (1822) - Hid-
de Knippenberg (1462) ½-½; René van Alfen (1782) - 
Huub Blom (1727) 1-0; Steven Braun (1744) - Rob Jansen 
(1602) 1-0. Eindstand 5-3. 
 

ASV-5 mist scherpte tegen ASA-3: De strijd tussen Arnhem 
Noord en Arnhem Zuid, zo werd de eerste match van beide 
clubs in de KNSB, klasse 6A bestempeld. Helaas werd het 
nooit echt een strijd. En zeker geen die ASV zou gaan win-
nen. Het begon al best snel met remises voor Werner 
Passchier op bord 4 en Ron Brachten op bord 6, deze laatste 
nota bene tegen ‘ASV-er’ Peter Hamers. Toen ook best snel 
Edwin Peters een 0 kon aantekenen op bord 2 (O jee, dat 
krijg ik nog jaren te horen van Dick Vliek), Jan Vermeer zijn 
jeugdige tegenstander op bord 5 niet aankon en Albert 
Marks op bord 3 van een goede bekende verloor, stond het 
eigenlijk al best hopeloos 1-4. Jan meldde over zijn partij: 
’Ik had twee paarden die het op moesten nemen tegen twee 
lopers. Ik kwam twee pionnen achter, dat was een ongelijke 
strijd. Ik kon nog lang tegenspartelen’. Op de resterende 
borden zag het er wel goed uit. André van Kuijk op bord 8 
had zwaar voordeel en moest kiezen tussen geforceerd da-
mes ruilen of met een mooie combinatie zijn voordeel uit-
bouwen. Hij koos voor het laatste en hij zag onvoldoende dat 
hij met het voordeel wel het initiatief weggaf. Zijn tegen-
stander kwam uit de afgrond terug en diens dame plus door-
gebroken pion leken de weg naar de overwinning te vinden. 
André kon met veel moeite afwikkelen naar eeuwig schaak. 
Vadim van Kuijk moest op bord 7 ook al tegen een oude 
bekende. Het werd een taaie pot maar onze jongeling maakte 
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in het eindspel geen fout en wist als enige van het team een 
vol punt te cashen. Jacques Boonstra was erg lang bezig op 
bord 1 tegen een op papier sterkere tegenstander. Jacques 
kwam prima uit de opening en alles leek er lang op dat hij de 
stunt van de dag zou maken voor het team. Echter, een blun-
der kostte hem zijn toren en de partij kantelde jammerlijk. 
Rond een uur of 6 moest Jacques het hoofd buigen. 2½-5½ 
dat is niet wat we wilden. Maar meer zat er dit keer niet in. 
De kop is eraf, het was reuzegezellig en de volgende keer 
gaan we gewoon wél winnen.  André van Kuijk 

Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Arnhemse Schaak Acade-
mie-3 (ASA-3): Jacques Boonstra (1756) - Malcolm Lok 
(1860) 0-1; Edwin Peters (1719) - Dick Vliek (1693) 0-1; 
Albert Marks (1709) - Lodewijk Entrop (1627) 0-1; Werner 
Passchier (1667) - Ilan van der Zand (1611) ½-½; Jan 
Vermeer (1661) - Thijmen Terpstra (1600) 0-1; Ron Brach-
ten (1658) - Peter Hamers (1414) ½-½; Vadim van Kuijk 
(1562) - Bram Hamers (1249) 1-0; André van Kuijk (1405) 
- Lorens Konecny (1083) ½-½. Eindstand 2½-5½. 
 

ASV-3 verliest van Velpse SV-1: De 1e ronde in de nieuwe 
SOS-competitie heeft ASV-3 een 2½-5½ nederlaag moeten 
slikken tegen het eerste van Velp. We begonnen weliswaar 
met 3 invallers voor Robert Naasz, Marco Braam en Wisse 
Witmans, maar daar kwamen sterke invallers voor in de 
plaats: Gerben Hendriks, Quirine Naber en Jacques Boon-
stra. De wedstrijd werd uiteindelijk verrassend al in een 
vroeg stadium aan de 3 staartborden beslist. Dick Vliek 
begon een veel belovende koningsaanval, maar zette op het 
beslissende moment niet door. Het materiaal dat hij in de 
aanval had gestoken kreeg hij niet meer terug. Hij bleef op 
tegenkansen loeren maar tevergeefs. Quirine Naber zat al 
spoedig tegen een gevaarlijke doorgebroken pion aan te 
kijken, die ondersteund werd door loper en toren. Ze ver-
weerde zich met een rondspringend paard maar haar tegen-
stander was niet onder de indruk en won eenvoudig. Ook 
Theo van Amerongen aan bord 8 verloor. Een geheel onno-
dige nederlaag na een gelijk opgaande partij, waarin steeds 
sprake van evenwicht was. In een remise pionneneindspel 
stuurde Theo zijn koning naar de verkeerde kant van het 
bord. Een 3-0 achterstand derhalve aan de onderste borden, 
waar we normaal de punten verwachten tegen een eerste 
team met een sterke top. Onze eerste borden hielden zich 
namelijk prima. Gerben Hendriks aan bord 1 met zwart te-
gen ons oud-lid Martijn Boele bleef moeiteloos overeind en 
boekte een regelmatige remise. Jeroen van Ginneken aan 
bord 2 kreeg al in een vroeg stadium remise aangeboden. Na 
overleg speelde hij door, maar kon het kleine voordeeltje 
niet tot winst leiden. Een tweede remiseaanbod werd daarop 
aanvaard. Het bleef nu lang 4-1 voor Velp, maar het werd 
nog even spannend. Aan bord 3 had Jan Willem van Willi-
gen een pion gewonnen, aan bord 5 stond Jan Groen ineens 
gewonnen, toen zijn tegenstander eeuwig schaak ontweek en 
aan bord 4 was Jacques Boonstra in een hevige strijd ver-
wikkeld met Erika Belle. Jan won met inmiddels een kwali-
teit meer en nu ging het vooral om de partij van Jacques en 
Erika, met ditmaal Erika in tijdnood. Geweldig zoals zij zich 
in deze tijdnood redde. Alleen maar krachtzetten, waarmee 
ze de aanval geheel overnam en de wedstrijd besliste. Jan 
Willem was intussen door enkele onnauwkeurigheden zijn 
voordeel kwijtgeraakt en gaf remise. Een forse nederlaag die 
bijna geheel te wijten is aan onze staartborden, dat moet 
volgende keer beslist beter.  Theo van Amerongen 

Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Velpse SV-1: Gerben Hen-
driks (1822) - Martijn Boele (2062) ½-½; Jeroen van Gin-
neken (1794) - Jan Schadd (1865) ½-½; Jan Willem van 
Willigen (1731) - Hans van Capelleveen (1812) ½-½; Jac-
ques Boonstra (1756) - Erika Belle (1865) 0-1; Jan Groen 
(1711) - Erik de Winter (1766) 1-0; Quirine Naber (1708) - 
Rik Tichelman (1688) 0-1; Dick Vliek (1693) - Brent van 
Dusseldorp (1670) 0-1; Theo van Amerongen (1707) - 
Vadim van Kuijk (1562) 0-1. Eindstand 2½-5½. 
 

ASV-6 wint nipt van ASV-7: De eerste competitiewedstrijd 
heeft ASV-6 de eerste 2 punten opgeleverd. Tegenstander 
was ASV-7 en normaal gesproken moest ASV-6 deze wed-
strijd redelijk eenvoudig kunnen winnen. Echter de tegen-

stand was groter dan verwacht. Begonnen met de gewonnen 
vooruitgespeelde partij van Hans Derendorp op Hans Meijer 
was donderdag een mooi uitgangspunt. Deze partij werd 
zoals verwacht geopend met 1. c4. Dat gaf Hans D. de gele-
genheid aan te vallen op de a, b en c-lijn hetgeen resulteerde 
in kwaliteitswinst door het slaan van de toren met zijn paard 
op a1. Toen bij de 23e zet ook nog pionwinst werd binnen-
gehaald gaf Hans M. op. Het 2e punt werd na 10 zetten ge-
scoord door invaller (van Herman de Munnik) Gerrie Arends 
tegen Bram Hamers. Deze kwam zeer slecht uit de opening; 
een ingesloten toren en geen rokademogelijkheid. Toen nog 
een venijnig schaakje van wit volgde gaf Bram zich gewon-
nen. Lion de Kok zorgde voor het 3e punt. Ko Kooman was 
inmiddels in een serieus gevecht gewikkeld met Cor van der 
Jagt. Een redelijk gelijk opgaande partij waarin Ko toch 
uiteindelijk het initiatief kon nemen en 2 pionnen voor-
sprong veroverde. In het eindspel waren de vrijpionnen op 
de a en f lijn niet meer gelijk te verdedigen en werd het 4e 
punt binnengehaald. Met een 0-4 voorsprong leek ASV-6 
naar een mooie overwinning te gaan. Maar toen ging het 
toch even iets anders dan gedacht werd. Aan bord 1 werd 
Zekria Amani geconfronteerd met een goed voorbereide en 
gedegen spelende John Bijlsma. Na pionverlies in de ope-
ning en vervolgens een slechte pionnenpositie werd deze 
partij verloren. Inmiddels was op bord 2 een heroïsche strijd 
gaande tussen Peter van Deursen (zwart) tegen Peter Ha-
mers. Peter werd geconfronteerd met de 1. d4 opening. Na 
afruil van een aantal lichte stukken stond zwart voor de keu-
ze om met zijn dame op b2 een pion te winnen of niet. Uit 
angst dat de dame in de knel zou komen werd deze “pion-
winst” niet genomen. Inmiddels had wit wel een sterk cen-
trum bemachtigd met 2 sterke centrumpionnen en gelijktij-
dige aanval op f7. Na een mindere zet ging een pion verloren 
en ondernam zwart een wanhoopsaanval. Hij kwam, zoals 
dat wel meer voor komt, 1 zet tekort. Met deze tussenstand 
van 2-4 kreeg teamleider Ko, na het bekijken van de 2 nog 
lopende partijen, het erg warm. Hendrik van Buren kreeg 
tegen Kazem Mollahosseini goed maar erg moeilijk spel. Hij 
dacht lang te zullen winnen, maar Kazem wist alle onheil 
buiten de deur te houden. In de ingewikkelde en moeilijke 
middenfase wist hij ook nog een pionnetje te veroveren. In 
een zeer lang eindspel waarin remise lang mogelijk bleef, 
wist Kazem op een slimme manier het punt binnen te halen. 
Toen was alleen Kees van Keulen nog bezig met zijn partij 
tegen Jan Zuidema. Jan was uit op revanche vanwege een 
verliespartij in “Dieren”. Het werd weer een Siciliaan. In het 
middenspel beging Jan 2 onzorgvuldigheden waardoor Kees 
een gedekte vrijpion kreeg. Er ontstond een lang eindspel 
met torens om de promotie van die pion. In die fase offerde 
Kees een toren met de duidelijke bedoeling de vrij pion te 
laten doorlopen en te promoveren. Wat hij niet in de gaten 
had was dat Jan met zijn toren de vrijpion kon tegenhouden. 
Maar ook Jan zag dit niet en zodoende kon de vrij pion door-
lopen en was de winst binnen. Eindstand 3-5. Een goed be-
gin van de externe competitie voor ASV-6 en alle lof voor 
het tegenspel van ASV-7.   Ko Kooman 

Gedetailleerde uitslag ASV-7 - ASV-6: John Bijlsma 
(1430) - Zekria Amani (1623) 1-0; Peter Hamers (1414) - 
Peter van Deursen (1309) 1-0; Kazem Mollahosseini 
(1357) - Hendrik van Buren (1533) 1-0; Jan Zuidema 
(1367) - Kees van Keulen (1359) 0-1; Bram Hamers (1249) 
- Gerrie Arends (1483) 0-1; Hans Meijer (1348) - Hans 
Derendorp (1379) 0-1; Thijs Stomphorst (1271) - Lion de 
Kok (1432) 0-1; Cor van der Jagt (1192) - Ko Kooman 
(1414) 0-1. Eindstand 3-5. 
 

Uitslagen interne competitie 6e ronde (11 oktober 2018): 
P. Verhoef - Hoogland ½-½; Berkhout - Knuiman 0-1; Boel 
- Hogenhout 1-0; R. Wille - Eggink 0-1; de Mol-de Kort 0-1; 
van Belle - Marks 0-1; Koeweiden - Passchier 1-0; Eder - 
Schunck ½-½; van Lotringen - Meijer 0-1; J. Sanders - 
Wijman 0-1; Rijmer-Eisma ½-½; Berben-Hartogh Heijs 1-0; 
Diekema - Gubbels 0-1; Droop - Stibbe 0-1; R. Hendriks - 
Maas 0-1; Burger - Verhaar 0-1; T. Janssen - Plomp 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: 
Kusters – Braun 0-1; Blok – Bus 1-0; Tran – Peters 0-1. 


