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Oploswedstrijd: We schrijven Havanna 1986. Remon speelt 

met wit tegen Vilela. 
Met deze combinatie 
zullen ze waarschijnlijk 
niet aan de vergetelheid 
ontrukt worden. Zwart 
speelt en wint. Oplos-
sing: 1….Db5+ 2. Kg1, 
Th1+ 3. Kxh1, Df1+ 4. 
Tg1, Dh3 mat. Ook 2. 
Dd3 helpt niet vanwege 
2….Dxd3+ 3. Txd3, 
fxg6 met torenverlies. 
 
Daglichtschaak: Dins-
dag a.s. is het weer tijd 

voor de 2e schaakmiddag in de reeks van het Schaken Over-
dag. Aanvang 14.00 uur in het NIVON-gebouw aan de Mo-
lenbeekstraat 26A. 
 

Rapid: Volgende week spelen we de 2e reeks van 4 ronden in 
de rapidcompetitie. Ook de extra competitie is een mogelijk-
heid voor degenen voor wie rapid net even te snel afgaat. 
 

Externe competitie: Na de 1e ronde in de SOS-competitie is 
het zaterdag weer de beurt aan onze 5 teams in de KNSB-
competitie. ASV-1 heeft in de vorige ronde door de winst op 
Wageningen natuurlijk het zelfvertrouwen opgekrikt. Dat 
moet zaterdag blijken in het uitduel tegen Purmerend. Ook al 
staat dit team nu laatste, het is zeker niet te onderschatten!! 
ASV-2 reist af naar Zwolle om daar tegen ZSG te spelen. 
Ons tweede gaat natuurlijk voor beide matchpunten maar 
makkelijk zal het niet worden!! Dan de mini-massakamp 
tegen onze Wageningse vrienden! Wageningen 2 t/m 4 spe-
len tegen respectievelijk ASV-3 t/m 5. Ik waag me maar niet 
aan voorspellingen. De vorm van de dag, net even dat beetje 
geluk, we gaan het zien. Volgende week de eerste verslagen! 
 

Uitslagen en stand na 2e ronde in de KNSB-competitie:  

KNSB 1e klasse A: Groninger Combinatie - SG Max Euwe 
6½-3½; UVS - Philidor 1847 6½-3½; Caïssa Eenhoorn - 
Purmerend 8-2; ASV-1 - Wageningen 5½-4½; Paul Keres - 
DSC Delft 6½-3½. 

KNSB 3e klasse B: Zevenaar-SG Max Euwe-2 3-5; Almelo - 
WSG Winterswijk-2 6½-1½; DSG Pallas - ZSG 6-2; ASV-2 
- Voorst 5½-2½; Arnhemse Schaakacademie-2 (ASA-2) - 
Lonneker 1½-6½. 
KNSB 3e klasse G: PSV/DoDO - BSV Bennekom 4½-3½; 
Koningswaal Tornado Combinatie (KTC) - SMB 2½-5½; De 
Stukkenjagers-3 - Moira Domtoren 5-3; HMC Den Bosch-2 
- Wageningen-2 5-3; ASV-3 -– Paul Keres-3 3-5. 
KNSB 4e klasse C: Magnus Leidsche Rijn-Zeist 4-4; UVS-2 
– Veenendaal 1½-6½; Amersfoort-2 – MU Consult Apel-
doorn-3 6-2; Oud Zuylen Utrecht-3 – Wageningen-3 2½-5½; 
ASV-4 – PION/Mook Combinatie-2 5-3. 
KNSB 6e klasse A: Veenendaal-2 - ODI 5-3; UVS-4 - MU 
Consult Apeldoorn-4 3½-4½; Amersfoort-3 - Wageningen-4 
2½-5½; ASV-5 - Arnhemse Schaakacademie-3 2½-5½. 
 
ASV 2 wint ruim in Apeldoorn: ASV-2 is sterk gestart in de 
nieuwe SOS-competitie. Het team van captain Jeroen Ker-
sten won met 2½-5½ van Schaakstad Apeldoorn 1. Debutant 
Ronnie Eggink opende de score. Hij had weinig moeite met 
zijn tegenstander. Edwin Peters deelde vervolgens het punt 
na een gelijkopgaande strijd. Toon Janssen zette zijn terug-
keer bij ASV luister bij met een overtuigende zege. Toon 
kreeg twee lichte stukken voor toren en pion. Met goed spel 
wist Toon vervolgens via stukwinst het pleit te beslechten. 
Nico Schoenmakers bracht het verschil op drie. Hij voerde 
de druk flink op, waarna de Apeldoorner bezweek. Piet de 
Mol leed hierna een nederlaag. Onze routinier had zijn 
avond niet en werd langzaam maar zeker uitgeteld. Koen van 
Keulen herstelde de marge van 3 punten. Hij won een pion, 
maar gaf zijn tegenstander rommelkansen. De Apeldoorner 
leek eeuwig schaak af te dwingen, maar hij koos ineens een 
ander pad. Koen profiteerde direct. Hans Rigter kreeg ‘club-
genoot’ Steven Braun tegenover zich. Steven kwam in het 
prestigeduel een pion voor, maar met voortdurende dreigin-
gen wist Hans de remise binnen te halen. Bart de Kort vocht 
tenslotte een gelijkopgaand duel uit. In tijdnood gingen bei-
de spelers de risico’s uit de weg en tekenden de vrede.  
Gedetailleerde uitslag Schaakstad Apeldoorn-1 - ASV-2: 
Frie van Belle (1817) - Bart de Kort (1884) ½-½; André 
Huis in 't Veld (1755) - Toon Janssen (1823) 0-1; Bert 
Baas (1744) - Koen van Keulen (1643) 0-1; Steven Braun 
(1744) - Hans Rigter (1792) ½-½; Frans van Dijk (1721) - 
Ronnie Eggink (--) 0-1; Erik Buitenhuis (1659) - Nico 
Schoenmakers (1732) 0-1; Marco Beerdsen (1568) - Piet de 
Mol (1796) 1-0; Bert Ekkelboom (1543) - Edwin Peters 
(1719) ½-½. Eindstand 2½-5½. 
 
ASV 4 start met overtuigende winst: ASV-4 opende het 
SOS-competitieseizoen met een klinkende 2½-5½ winst op 
UVS-2. Al snel namen de mannen van captain Hub Kusters 
de leiding. Hedser Dijkstra profiteerde al snel van fouten van 
de tegenstander. Tal van dreigingen leverden materiaalwinst 
op. Ron Brachten zorgde voor het tweede punt. De invaller 
kreeg het initiatief en duwde zijn opponent langzaam maar 
zeker van het bord. Albert Marks had intussen een pion 
gewonnen, maar hij vond het voordeel te marginaal en bood 
remise aan. Zijn tegenstander speelde echter in het teambe-
lang door. Dat was koren op de molen van Albert, die de 
vruchteloze aanvalspogingen van de Nijmegenaar afsloeg en 
zijn pion te gelde maakte. Rob van Belle nam gegeven de 
stand in de wedstrijd genoegen met remise in een iets betere 
stelling. Hierna tekende ook de tweede invaller Werner 
Passchier de vrede. Hij was in een dame-eindspel met ieder 
vier pionnen terechtgekomen. Ook Bob Kooij remiseerde. 
Hij stond de hele partij gedrongen, maar bleef overeind. 
Jacques Boonstra had met goed spel een toren gewonnen. In 

KNSB 1e klasse A:   KNSB 3e klasse B: 
1 Caïssa Eenhoorn 4  14½ 1 Almelo 4  12 
2 Groninger Comb. 4  14 2 ASV-2 4  11 
3 UVS 4  13 3 DSG Pallas 4  10½ 
4 Paul Keres 4  12½ 4 SG Max Euwe 4    9½ 
5 DSC Delft 2  12 5 Zevenaar 2  10 
6 ASV-1 2    7 6 Lonneker 2    9 
7 Wageningen 0    8 7 Voorster SC 0    6 
8 SG Max Euwe 0    7½ 8 ASA-2 0    5 
9 Philidor 1847 0    6 9 ZSG 0    4½ 
10 Purmerend 0    5½ 10 WSG Winterswijk-2 0    2½ 
KNSB 3e klasse G:  KNSB 4e klasse C: 
1 SMB 4  10½ 1 Veenendaal 4  11 
2 HMC Den Bosch-2 4    9½ 2 Amersfoort-2 4  11 
3 De Stukkenjagers-3 3    9 3 Zeist 3    8½ 
4 BSV Bennekom 2    9 4 UVS-2 2    9 
5 Paul Keres-3 2    8½ 5 ASV-4 2    8½ 
6 KTC 2    8 6 Wageningen-3 2    8½ 
7 PSV/DoDO 2    7½ 7 PION Mook Comb.-2 2    7½ 
8 Wageningen-2 1    7 8 Magnus Leidsche Rijn 1    7½ 
9 ASV-3 0    5½ 9 Oud Zuylen Utrecht-3 0    6 
10 Moira Domtoren 0    5½ 10 MU Consult A’doorn-3 0    2½ 

KNSB 6e klasse A (na 1 ronde): 
1 ASA-3 2   5½ 5 UVS-4 0    3½ 
2 Wageningen-4 2   5½ 6 ODI-1 0    3 
3 Veenendaal-2 2   5 7 Amersfoort-3 0    2½ 
4 MuConsult A’doorn-4 2   4½ 8 ASV-5 0    2½ 
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het binnenhalen van de winst was alleen de klok nog zijn 
vijand. Met nog 30 seconden wist hij zijn tegenstander mat 
te zetten. Hub Kusters leed tenslotte nog een nederlaag. Hij 
kwam op de damevleugel in de problemen en sneuvelde in 
de tijdnoodfase.  
Gedetailleerde uitslag UVS-2 - ASV-4: Derek Hoover (--) - 
Jacques Boonstra (1756) 0-1; Abdul Abdel Aziz (1978) - 
Hedser Dijkstra (1715) 0-1; Thei van Laanen (1631) - 
Albert Marks (1709) 0-1; Ruud van Roosmalen (1554) - 
Rob van Belle (1704) ½-½; Frans Nijenhuis (1527) - Wer-
ner Passchier (1667) ½-½; Olaf Soons (1591) - Ron Brach-
ten (1658) 0-1; Onno Marres (1637) - Hub Kusters (1613) 
1-0; Tobi van Scheijndel (1441) - Bob Kooij (1571) ½-½. 
Eindstand 2½-5½. 
 
Verdiend gelijkspel ASV-5: Vooraf zou een gelijkspel tegen 
Schaakstad Apeldoorn-2 een heel goede uitslag zijn, maar 
we hebben toch de winst laten liggen. Debutant Erik Gort 
ging het redelijk af totdat hij ineens een stuk weggaf. Ge-
frustreerd speelde hij verder maar zijn tegenstander bleek 
geen plan te hebben voor het eindspel en durfde niet tot actie 
over te gaan. Erik ging toen steeds sneller spelen om zijn 
tegenstander aan het rekenen te zetten om zo in tijdnood te 
brengen. Maar helaas gaf Erik een centrale pion en daarmee 
de partij weg. Henk Schunck speelde een lange partij. Dat 
lag niet aan hem maar zijn tegenstander gebruikte veel be-
denktijd. Het leek een makkelijke partij te worden want 
Henk kwam 2 pionnen en een paard voor. Echter hij was zo 
aardig een paard terug te geven. Nog niks aan de hand maar 
zijn tegenstander kon na een onachtzaamheid van Henk 
eeuwig schaak geven. Een jammerlijke remise. Gelukkig 
won Wilfred Jansz zijn partij in een Siciliaanse Najdorf met 
Le3, zijn favoriete opening. Wit valt op de koningsvleugel 
aan en zwart op de damevleugel waar Wilfred lang had ge-
rokeerd. Vanaf de 12e zet begon hij wat onnauwkeurig te 
spelen. Hij had de aanval in moeten zetten met g4-g5 om 
daarmee het paard van f6 weg te jagen met een veelbeloven-
de aanval in het perspectief. Echter speelde hij eerst Kc1-b1 
om zijn koning in veiligheid te brengen. Maar dat was niet 
goed want een zet later was g5 minder sterk en zelfs een 
soort van fout want zwart sloeg nu met zijn paard op f3. En 
dat kwam als een schok. Als hij nu Df2 had gespeeld was het 
nog gelijk geweest, maar nu volgde er een hele reeks van 
zetten met als gevolg dat Wifred achter kwam te staan. Hij 
verloor zelfs zijn dame en 3 pionnen, maar kreeg er wel een 
toren, loper en een paard voor terug. Het was op zich nog 
lang niet uit, maar hij stond wel slechter. Maar 5 zetten later 
had hij ineens met een hele goedkope truc de dame van zijn 
tegenstander opgesloten en zijn tegenstander gaf op. Wilfred 
had gemengde gevoelens over de partij omdat zijn tegen-
stander goed had gespeeld en hij eigenlijk niet. Maar dit punt 
konden we goed gebruiken omdat Theo Koeweiden helaas 
verloor. In het begin leek de stelling redelijk gelijk. Maar 
Theo speelde zijn c-pion te laat naar voren waardoor zijn 
tegenstandster haar d-pion vooruit kon spelen en Theo zo in 
de verdrukking kwam. Hij kwam in een lastige stelling te-
recht waar hij ook nog 3 pionnen achterop raakte. Hij gaf de 
pijp toen aan Maarten. Horst Eder kreeg licht voordeel van-
uit de opening en won zelfs een pion. Er zat echter niets 
geforceerds in omdat zijn tegenstander goed verdedigde. Hij 
kreeg ook de open f-lijn voor zijn zware stukken in een theo-
retische Hollander. Toen Horst zich op zet 30 een onnauw-
keurigheid veroorloofde won zijn tegenstander de pion terug 
en was het remise. Ook de computer gaf dit achteraf aan. 
Teamleider Danny Hageman stond al beter in de opening. 
Zijn tegenstander maakte een fout waardoor Danny een 
paard kon ruilen op f6 en de zwarte koningsstelling open 
kwam. Danny voerde de druk op met Lh6 en Dh5. Lang-
zaam maar zeker stortte zwart in. Eerst werd een pion ver-
overd en daarna een paard. Een paar zetten later gaf zwart 
op. En toen stond het 3-3 en speelde Jonathan van der Krogt 
nog op bord 5 en invalster Quirine Naber op bord 1. Quirine 
was in een verbeten gevecht gewikkeld en het was de team-
leider niet duidelijk wie er nou beter stond. Bij de partij van 
Jonathan was het duidelijker: remise met wellicht kansen om 
een winstweg te vinden. Hij had zich voorgenomen rustig te 
spelen en vooral geen gekke dingen te doen. Dit resulteerde 
al snel in het verkeren in een verdrukkende stelling. Jonathan 
had zijn pionnen opgespeeld op de damevleugel en hij pro-
beerde via het paard aan de rand een opening te creëren. Zijn 
tegenstander liet dit toe en Jonathan kreeg zowaar tegenspel 

en kansen. De stelling leek remise maar Jonathan had echter 
niet het geduld om te wachten op de definitieve ontwikke-
ling van Quirine, dacht de overwinning te ruiken, rekende 
verkeerd en verloor. Quirine moest dus winnen. En met voor 
beide spelers nog maar minuten op de klok deed zij dat in 
een eindspel met alle zware stukken nog op het bord. Ze 
kreeg een verre vrijpion die met de nodige moeite veroverd 
werd. Haar tegenstander probeerde stukken af te ruilen maar 
zij ontweek dat en dat bleek terecht. Haar tegenstander 
kwam steeds meer onder druk te staan en toen na schaak met 
een pion wit deze sloeg met de dame kon Quirine met een 
magneetschaak van de toren de dame winnen. Wit gaf op en 
het punt was binnen. Uiteindelijk toch wel een verdiend 
punt, hoewel er meer in had gezeten. Danny Hageman 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Schaakstad Apeldoorn-2: 
Quirine Naber (1708) - Erik Buitenhuis (1659) 1-0; 
Wilfred Jansz (1642) - Henk Pruijssers (1636) 1-0; Theo 
Koeweiden (1497) - Karin Pruijssers (1563) 0-1; Horst 
Eder (1583) - Adriaan den Hertog (1556) ½-½; Jonathan 
van der Krogt (1410) - René Schaafsma (1555) 0-1; Henk 
Schunck (1552) - Bert Ekkelboom (1543) ½-½; Erik Gort 
(--) - Gerard Heimerikx (1549) 0-1. Danny Hageman 
(1383) - Raymond Jacobsen (1534) 1-0. Eindstand 4-4. 
 

ASV-8 verliest van UVS-4: Op 15 oktober speelde ASV-8 
uit tegen UVS-4 in Nijmegen. Op bord 1 speelde Theo van 
Lotringen met wit tegen Dirk van Nuland een Siciliaanse 
partij. Dit leidde tot een licht voordeel voor wit, reden om 
een remisevoorstel af te wijzen. In het eindspel verloor zwart 
tot zijn schrik een pion door een vork met een paard. Uitein-
delijk kreeg wit een paard voorsprong. Het bleek onvol-
doende voor winst. Dus remise. Op bord 2 speelde Christian 
Simon met zwart tegen Thomas Berghuis. Zwart kreeg een 
paard voorsprong. Later kwam het weer in evenwicht. Ver-
lies van een tweede stuk dwong Christan tot overgave. Om-
dat de klok niet goed was ingesteld (30s ipv 10s) duurde 
deze partij tot middernacht. Op bord 3 speelde Bryan Hiel-
tjes met wit tegen Thierry Pol. Qua rating was Thierry de 
sterkste tegenstander, te sterk voor Bryan. Op bord 4 speelde 
Jelle Noordhuis met zwart tegen Peter van der Doef. Wit 
wist aan mat te ontsnappen door tijdsoverschrijding van 
zwart. Op bord 5 speelde Quoc My Tran met wit tegen Arjan 
Schoonen. In de Siciliaanse opening kwam ook Quoc My op 
een paard achterstand en verloor later nog een stuk. Hij 
speelde door tot het uiteindelijke mat. Op bord 6 speelde 
Cesar Eisma met zwart tegen Guus Leufkens. Voor Cesar 
was het zijn eerste externe competitiepartij in 30 jaar. Nadat 
hij goed door de Spaanse opening was gekomen, zag hij dat 
zijn opponent de rokade met twee handen uitvoerde. En dat 
mag niet. Daarna won Cesar een kwaliteit. Toen hij opnieuw 
een kwaliteit kon winnen, gaf wit het na 19 zetten op. Op 
bord 7 speelde Jan Diekema met wit tegen Joris Leijten. 
Details zijn niet bekend, behalve dat Jan vrij snel verloor. Op 
bord 8 speelde Bert Maas met zwart tegen Jaap Stork. Bert 
kreeg een rustige maar niet saaie partij tegen zijn zeer erva-
ren tegenstander. Na ruim twee uur spelen werd het, ondanks 
een pluspion, remise.   Theo van Lotringen. 

Gedetailleerde uitslag UVS-4 - ASV-8: Dirk Nuland (1569) 
- Theo van Lotringen (1228) ½-½; Thomas Berghuis 
(1474) - Christan Simon (--) 1-0; Thierry Pol (1670) - Bry-
an Hieltjes (1214) 1-0; Peter van der Doef (1400) - Jelle 
Noordhuis (1258) 1-0; Arjan Schoonen (1193) - Quoc My 
Tran (--) 1-0; Guus Leufkens (1262)-Cesar Eisma (--) 0-1; 
Joris Leijten (1197) - Jan Diekema (1035) 1-0; Jaap Stork 
(1148) - Bert Maas (1048) ½-½. Eindstand 6-2. 
 
Uitslagen interne competitie 8e ronde (25 oktober 2018): 
Beeke - Wilgenhof ½-½; Hogenhout - de Kort ½-½; Marks - 
R. Wille ½-½; Eggink-Kusters 0-1; Peters-V. van Kuijk 1-0; 
Schunck - van Belle 1-0; Bijlsma - van Hattum 1-0; A. van 
Kuijk – de Kok 0-1; Eisma - van Lotringen 0-1; Tran – 
Wijman 0-1; Hartogh Heijs – Meijer 0-1; van der Jagt – J. 
Sanders 1-0; Gubbels – Maas 0-1; Diekema – Berben ½-½; 
Verhaar – Stibbe ½-½; Droop - Henk Jan Perebolte 0-1; R. 
Hendriks – Ramsay Dahn 0-1. 
 

Uitslagen ASV-bekercompetitie:  
Eder – van Dijk 1-0; Kooman – Koeweiden 0-1; Vermeer – 
Kees van Keulen 0-1; van Willigen – Hoogland ½-½; Maas-
sen van den Brink – Berkhout 0-1; Van de Linde – T. Jans-
sen 0-1; Kooij – Mollahosseini ½-½. 


