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57e jaargang no. 31      donderdag 27 september 2018
Oploswedstrijd: Dit keer een stelling uit de partij Conquest – 

Degraeve, gespeeld in 

Clichy 2001. Dit lijkt 

allemaal net als anders. 

Maar opgelet…. de 

opgave luidt ditmaal 

anders dan gewoonlijk. 

Die is namelijk: Wit 

zet mat in vijf zetten. 

Er is ook nog een 

langere variant. Maar 

die in vijf zetten is de 

goede. Oplossing: 1. 

Peg5+, fxg5 2. Pe5+, 

Kf6 3. Dxg6, Kxe5 4. De6+, Kd4 5. De4 mat. 
 

Bibliotheek: Ook dit najaar zijn we in de bibliotheek weer 

van harte welkom voor twee schaakdemo’s. Zo zitten we a.s. 

zaterdag van 13-16 uur dus weer in Rozet. Dit keer niet in de 

hal want daar is een andere activiteit maar we zitten op de 

tussenverdiepingen op de 1e en 2e verdieping bij de grote 

trap. Daar zaten we eerder ook wel eens. Wij hopen natuur-

lijk weer bij vele belangstellenden het schaken onder de 

aandacht te brengen. Bent u in de buurt kom dan ook een 

partijtje meespelen. 
 

Daglichtschaak: Kijkt u er ook alweer naar uit….? Naar die 

gezellige maandelijkse schaakmiddagen op de dinsdag bij 

het Nivon aan de Molenbeekstraat 26A. Welnu, a.s. dinsdag 

2 oktober is het weer zover dan is de eerste schaakmiddag in 

een reeks van 7 onder leiding van Jan Vermeer. Hij kan u er 

alles over vertellen. De zaal is open om 13.30 uur, de partij-

en beginnen om 14.00 uur. De overige schaakmiddagen zijn 

op 6 november, 4 december, 8 januari, 5 februari, 5 maart en 

2 april. Noteert u dit want deze middagen mag u toch niet 

aan u voorbij laten gaan. Veel schaakplezier!! 
 

Prijzen: Vorige week werden veel van de behaalde prijzen 

uitgereikt aan de winnaars van de diverse competities over 

het afgelopen seizoen 2017-2018 en aan de topscorers van de 

teams. Ik zet ze graag even voor u op een rijtje. Winnaar in 

groep A en daarmee clubkampioen van ASV werd Pieter 

Verhoef. Groep B werd gewonnen door Koen van Keulen. 

Het was zeker een bijzonder goed seizoen voor hem want hij 

behaalde tevens de grootste Elo-stijging in de competitie-

jaargang 2017-2018 en was ook nog topscorer in ASV-9. 

Groep C werd een prooi voor Horst Eder. In de Bekercompe-

titie won Wouter van Rijn de Kroongroep en Jacques Boon-

stra de Bekergroep. Otto Wilgenhof werd overtuigend win-

naar in de rapidcompetitie en de snelschaaktitel ging naar 

Tom Bus. In de extra competitie toonde Bart de Kort zich de 

sterkste. Dan het Super Prestigeklassement. Dirk Hoogland 

behaalde de meeste punten in alle disciplines en mag zich 

dus de terechte winnaar noemen van dit klassement.  

Dan de topscorers van de teams die in het bezit kwamen van 

“De Pen”: ASV 1: Bob Beeke 5 uit 9; ASV 2: Theo Jurrius 

5½ uit 8; ASV 3: Johan Wolbers 4½ uit 6; ASV 4: Ruud 

Verhoef 4 uit 9; ASV 5: Siert Huizinga 4 uit 6; ASV 6: Mar-

co Braam 5 uit 5; ASV 7: Dick Vliek 4½ uit 6; ASV 8: Bob 

Kooij 5 uit 6; ASV 9: Koen van Keulen 6 uit 6; ASV 10: 

Henk Schunck 2½ uit 5 (net als Ko Kooman, maar hogere 

TPR); ASV 11: Danny Hageman 2 uit 4 (net als Thijs 

Stomphorst, maar hogere TPR); ASV 12: Hans Meijer 2½ 

uit 6. Alle winnaars van harte gefeliciteerd!! 
 

Bekerloting is verricht: Onze competitieleider heeft geloot 

voor de strijd om de ASV-beker. In de Kroongroep zitten 28 

spelers. Na 2 ronden zijn er daar eind februari nog 7 over. 

Dan voegt de winnaar van de Bekergroep zich daarbij in de 

¼-finales. Er doen dit seizoen 65 spelers mee. Dat betekent 

dat in de Bekergroep 5 voorrondepartijen zijn geloot. De 

indeling voor de 1e ronde is ook al gemaakt. Graag zo spoe-

dig mogelijk een afspraak maken met uw tegenstander. Geef 

de datum even door bij André de Groot. Op de avond dat 

voor de beker speelt dan moet je je niet aankruisen! 

 

KNSB-beker: Afgelopen week is er geloot voor de 1e en 2e 

ronde van de KNSB-beker. Omdat ASV-1 in de 1e klasse 

van de KNSB-competitie speelt is het de 1e bekerronde vrij-

geloot. In de 2e ronde staat er een uitwedstrijd op het pro-

gramma. Wie dan de tegenstander wordt is nog niet bekend. 

Die moet komen uit het duel DSC Dongen – SMB.  
 

Externe competitie: Het is alweer 2 weken geleden dat ik in 

En Passant de samenstelling en de tegenstander en de kansen 

voor het komende seizoen van de eerste 4 teams beschreef. 

Van ASV-5 moest ik toen het antwoord nog schuldig blijven 

omdat de indeling van de klasse waarin zij zouden uitkomen 

op dat moment nog niet bekend was. Dat is intussen wel het 

geval. De vrije inschrijving in de KNSB door de nieuwe 

competitieopzet bood ASV-ers de gelegenheid om zich hier-

voor op te geven. Zo is uiteindelijk ASV-5 ontstaan, een heel 

gevarieerd team qua rating en enthousiast om te gaan spelen 

op de zaterdag. Het team bestaat uit 9 spelers zodat er in 

ieder geval een reserve beschikbaar is en er evt. gerouleerd 

kan worden. ASV-5 is ingedeeld in de 6e klasse A. In tegen-

stelling tot onze eerste 4 teams komt ASV-5 uit in een poule 

van 8 teams en beginnen zij met hun eerste ronde op 6 okto-

ber a.s. Hoe sterk de andere teams zijn in hun poule is bij de 

sluiting van deze EP nog niet bekend.  

KNSB 6e klasse A  Samenstelling ASV-5 Elo 
1 Veenendaal-2  Jacques Boonstra 1756 
2 UVS-4  Werner Passchier 1667 
3 Amersfoort-3  Jan Vermeer 1661 
4 ASV-5  Ron Brachten 1658 
5 Arnhemse Schaak Academie-3 Wisse Witmans 1634 
6 Wageningen-4  Vadim van Kuijk 1562 
7 MUConsultApeldoorn-4 André de Groot 1408 
8 ODI-1  André van Kuijk 1405 
  Constant Nieuwenstein    -- 
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ASV-4 met lege handen naar huis: De eerste wedstrijd in de 

4e klasse van de nieuwe KNSB-competitie werd door ASV-4 

afgesloten met een 4½-3½ nederlaag. Meer zat er niet in 

voor ons vierde in de uitwedstrijd tegen Zeist waar na vele 

jaren in de vertrouwde omgeving van de Promotieklasse van 

de OSBO. Het onderstaande verslag is van captain Ruud 

Verhoef. “We kwamen niet goed uit de startblokken en ke-

ken de gehele match tegen een kleine maar onoverbrugbare 

achterstand aan”. Gerben Hendriks ging na 1. d4, e6 in op de 

Franse opening die hij naar eigen zeggen mishandelde. 

Zwart kon zich ontwikkelen na de bevrijdende zet e5 en de 

witte stukken konden zich niet ontwikkelen. Vechten tegen 

de bierkaai dus. Een offer van zwart ruïneerde zijn toch al 

gammele koningsstelling volledig en mat was onontkoom-

baar (0-1). Edwin Peters koos in de opening voor een niet 

geforceerd Kf8, waarna hij zich niet kon ontwikkelen, ver-

volgens werd hij langzaam maar zeker overspeeld. Désiré 

Fassaert kreeg het Blackmar-Diemer gambiet te bestrijden. 

In plaats van de gambietpion te behouden, zocht hij een 

manier om deze op een gunstige manier terug te geven. Wit 

investeerde evenwel nog een 2e pion, maar kreeg daarvoor 

niets terug. Er ontstond wel een complexe stelling, maar 

Désiré maakte geen fouten en won zonder veel problemen 

(2-1). Paul de Freytas stond iets minder in de opening en 

moest hard werken. Hij speelde een variant waar Karpov en 

Kasparov ook op verschillende wijze mee hebben gespeeld, 

waarbij wit een aanval krijgt en zwart zicht heeft op een 

beter eindspel. Zijn sterke opponent compliceerde het echter 

zo dat Paul de fout in ging en een toren verloor (3-1). Steven 

Braun speelde tegen de Engelse opening. Het was een tijd 

geleden dat hij dit op het bord kreeg. Hij maakte er een Sla-

vische verdediging van zonder Lf5. Echter vanaf zet 5 zat 

Steven te twijfelen welke zet hij wilde spelen, met als gevolg 

een hinderlijke tijdsachterstand van minstens een half uur. 

Qua stelling was de balans nooit doorbroken. Zijn tegen-

stander bood na 30 zetten remise aan. Met anderhalve mi-

nuut op de klok (en nog 11 zetten) kon hij bijna niet anders 

dan remise aannemen. René van Alfen had na de opening 

een prettig speelbare stelling, maar voor zwart was er eigen-

lijk nog niets aan de hand. Ook in het complexe middenspel 

bleef de stelling ongeveer in evenwicht, ondanks een optisch 

overwicht voor wit, totdat zijn tegenstander -inmiddels in 

tijdnood gekomen- verkeerd terugslaat na een ruil op c5 en 

zijn koningsstelling laat ruïneren en er een pion bij inschiet. 

Als er kort daarna een tweede pion van het bord gaat is het 

beslist. René weet de dames te ruilen en nog een matnetje te 

creëren, een mooi debuut! (3½-2½). Ruud Verhoef speelde 

de hoofdvariant van de Caro-Kann, de theorie werd door 

beiden keurig gevolgd, echter verzuimde Ruud het scherp te 

spelen waardoor na een afwikkeling een vrijwel gelijk toren-

eindspel op het bord kwam, waarbij wit beter moest opletten 

dan zwart vanwege zijn ietwat passieve stelling (4-3). Bert 

Duijker speelde een voor hem bekende variant maar liet zich 

in het middenspel toch verrassen. Het gevolg was dat hij een 

pion verloor en moest vechten voor remise. In een da-

me/pion eindspel met uiteindelijk 2 pionnen minder nam zijn 

opponent vanwege de stand van 4-3 genoegen met remise. 

Zo ging ASV-4 met lege handen naar huis, maar gezien het 

vertoonde spel zijn we optimistisch voor het vervolg van het 

seizoen.     Ruud Verhoef 

Gedetailleerde uitslag Zeist-1 - ASV 4: Arend van Oosten 

(2094) - Gerben Hendriks (1822) 1-0; Arjen van Ameron-

gen (2010) - Paul de Freytas (1938) 1-0; Peggy van Ame-

rongen (1993) - Ruud Verhoef (1875) ½-½; Sergio Her-

nandan (1845) - Désiré Fassaert (1836) 0-1; Hans Kuiken 

(1820) - Bert Duijker (1869) ½-½; Gerard Hamers (1844) - 

Steven Braun (1744) ½-½; Willem-Jan Veltman (1844) - 

René van Alfen (1782) 0-1; Johann Kaemingk (1787) - 

Edwin Peters (1719) 1-0. Eindstand 4½-3½. 
 

Uitslagen 1e ronde KNSB-competitie:  

KNSB 1e klasse A: SG Max Euwe – Paul Keres 4-6; DSC 

Delft – ASV-1 8½-1½; Wageningen – Caïssa-Eenhoorn 3½-

6½; Purmerend – UVS 3½-6½; Philidor 1847 – Groninger 

Combinatie 2½-7½. 

KNSB 3e klasse B: SG Max Euwe-2 – Arnhemse Schaak-

academie-2 4½-3½; Lonneker – ASV-2 2½-5½; Voorst – 

DSG Pallas 3½-4½; ZSG – Almelo 2½-5½; WSG Winters-

wijk-2 – Zevenaar 1-7;  

KNSB 3e klasse G: BSV Bennekom – ASV-3 5½-2½; Paul 

Keres-3 – HMC Den Bosch-2 3½-4½; Wageningen-2 – De 

Stukkenjagers-3 4-4; Moira Domtoren – Koninswaal Torna-

do Combinatie 2½-5½; SMB – PSV/DoDO 5-3. 

KNSB 4e klasse C: Zeist – ASV-4 4½-3½; PION/Mook 

combinatie-2 - Oud Zuylen Utrecht-3 4½-3½; Wageningen-3 

– Amersfoort-2 3-5; MU Consult Apeldoorn-3 – UVS-2 ½-

7½; Veenendaal – Magnus Leidsche Rijn 4½-3½. 
 

Amsterdam: Succes was er afgelopen weekend in Amster-

dam voor Vadim en André van Kuijk. Sporthal IJburg was 

de speellocatie waar het SGA Amsterdam Open 2018 werd 

gespeeld. Vader en zoon van Kuijk speelden in de C-groep 

(tot 1600 elo), een groep van 30 schakers. Vadim wist deze 

groep winnend af te sluiten met een score van 5½ uit 6. Al-

leen in de 3e ronde moest hij een half punt afstaan. Deze 

remise was tegen de uiteindelijke nummer 2 in deze groep. 

Die eindigde met 5 punten op een half punt van Vadim. 

Vader André van Kuijk wist met 4½ punt een ongedeelde 3e 

plaats te grijpen. Ook een uitstekend resultaat.  
 

Arnhem: Nog meer ASV-succes viel er afgelopen weekend 

te noteren bij het NK-kwalificatietoernooi dat in het Olym-

pus-College in Arnhem werd gespeeld. Mick van Randtwijk 

won dit kwalificatietoernooi met grote overmacht gewonnen. 

De ASV-er kwam tot een prachtige score van 6 uit 7. Deze 

toernooizege leverde Mick een plaats op bij het NK voor 

jeugd in 2019. Daarmee is er een ASV-er van de partij bij dit 

Nederlands jeugdkampioenschap. 
 

Rheden: Het kampioenschap van de gemeente Rheden kende 

afgelopen vrijdag de eerste speelavond. Gespeeld worden op 

2 avonden steeds 3 rapidpartijen per avond. Na de 1e avond 

deelt titelverdediger Pieter Verhoef de 1e plaats met Martijn 

Boele. Beiden hebben 3 uit 3. De titelstrijd zal ongetwijfeld 

tussen dit tweetal gaan. Ruud Verhoef volgt het leidende duo 

samen met Hans van Capelleveen op een half punt. Hans 

won daarbij van René van Alfen. Koen van Keulen en Theo 

Koeweiden hebben 2 punten. Koen moest zijn meerdere 

erkennen in Erika Belle. Theo Koeweiden leverde een goed 

resultaat door Ruud Verhoef in de 1e ronde een half punt af 

te snoepen. Volgende week meer. 
 

Uitslagen interne competitie 4e ronde (20 september 2018):  

Bus - P. Verhoef 1-0; Knuiman - Boel ½-½; de Kort - R. 

Wille 1-0; Huizinga - Hendriks 0-1; Plomp-R. Verhoef ½-½; 

Koen van Keulen - T. Janssen 0-1; Naber - van Willigen 1-0; 

Eggink - de Mol 1-0; Kooij - Kusters 0-1; Koeweiden - Pe-

ters 0-1; Vermeer - Eder 1-0; van Buren - van Deursen 0-1; 

Gort - Derendorp 0-1; Kees van Keulen - Simon 1-0; Arends 

- Bijlsma 1-0; Mollahosseini - van Lotringen 0-1; Wijman - 

Kooman 0-1; Meijer - Zuidema 0-1; Rijmer - My Tran ½-½; 

Hartogh Heijs - van der Jagt 1-0; van Etten - Eisma 0-1; 

Berben - Stibbe 1-0; Verhaar - van Brink 1-0. 


