
 

  

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING  

       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 

Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 

6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond: Donderdag in Dagbesteding het Pleijwerk, 
 (Elver), Vlamoven 22-24, tel 026-3696970 

Tel. aanmelden: Erik Wille  06-12965038 

ASV op internet: https://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

57e jaargang no. 38      donderdag 15 november 2018
Oploswedstrijd: Een beeld uit het Zweedse toernooi in 
Sundsval in 1989. Het is de partij Ernst – Ornstein. Zwart 

staat al beter. Maar hoe 
maak je dit snel uit? 
Zwart speelt en wint. 
Oplossing: 1….Pxb3 2. 

axb3, Tc3!! Dat is de 
clou. Mat op a1 is niet 
meer te verdedigen 
omdat de diagonaal 
voor de witte dame nu is 
onderbroken en op 3. 
Txc3 volgt Da2#. 

 

Gelijkspel voor ASV-4 
bij Wageningen-3: Op voorhand was duidelijk dat het een 
gelijkwaardige strijd zou worden tegen onze Wageningse 
schaakvrienden, de uitslag zal dan ook weinigen verrassen. 
ASV-4 kwam goed uit de startblokken door een snelle over-
winning van Bert Duijker. Zijn tegenstander sloeg op zet 9 
verkeerd waardoor Bert met een paarvork op d6 een stuk kon 
ophalen. Ondanks de zwarte pogingen om te compliceren 
wist Bert na een ingewikkelde ruil de winst binnen te slepen. 
Ondanks de witte voorzet moest René van Alfen na de ope-
ning alle zeilen bijzetten om de stelling in evenwicht te hou-
den. Zwart stond steeds ietsjes beter, maar met een dubbel 
stukoffer op e6 en g6 had René eeuwig schaak kunnen af-
dwingen. Hij miste dat, maar gelukkig miste zijn tegenstan-
der in het middenspel een tactische wending die hem kwali-
teitswinst had opgeleverd. Na dameruil was de stelling min 
of meer gelijk, maar in lichte tijdnood gekomen gaf hij par-
does een pion weg. Gelukkig ruilde zijn tegenstander de 
torens waarna het resterende eindspel van paard tegen loper 
met een pion minder eenvoudig remise te houden was. Paul 
de Freytas zag in New in Chess eens staan dat Ding Liren in 
een Reti altijd a5 speelt. Paul dacht: goed voorbeeld doet 
volgen! Hij kreeg nu een mooie stelling maar kwam uitein-
delijk in tijdnood, echter dit gold ook voor zijn tegenstander. 
Via een paardvork won Paul de partij. Steven Braun speelde 
een semi-Slavische partij. Hij begon rustig, maar ontwikkel-
de niet echt lekker. Zijn tegenstander gaf wat druk op het 
centrum. Op een moment kon Steven een kwaliteit winnen 
door een combinatie. Echter nadat hij de kwaliteit won, 
verzuimde hij de beste zetten te spelen. Zijn tegenstander 
gebruikte de tijd goed en deed elke keer de beste zet. Na een 
paar zetten was er geen goede verdediging meer te vinden. 
Uiteindelijk verloor Steven dan ook. Ivo van der Gouw start-
te zijn schaakseizoen met een degelijke remise tegen de 
captain van Wageningen, in een gelijk opgaande partij werd 
het evenwicht nimmer verbroken. Gerben Hendriks schreef 
een leuke middag te hebben gehad. De uitslag was remise, 
maar spannend was het zeker. En eigenlijk is de partij min of 
meer in balans gebleven. Met hier en daar een foutje. Daar 
zijn we amateurs voor zei Gerben (dat zijn we allen met hem 
eens!). Zijn tegenstander had zijn beide torens op de open d-
lijn staan. Helaas voor hem had hij daar helemaal niks aan. 

Alles werd keurig netjes gedekt. En langzaam maar zeker 
wist Gerben zijn stukken op betere posities te zetten. Totdat 
hij een licht overwicht had. Helaas verdedigde zijn tegen-
stander nauwkeurig en was remise het juiste resultaat. Ruud 
Verhoef wist na een moeizame opening een klein plusje te 
realiseren, echter iets avontuurlijker spel was noodzakelijk 
geweest om dit om te zetten in een echt initiatief, nu werd 
net na de tijdcontrole door zetherhaling remise overeenge-
komen in een gelijke stelling. (3-4). Désiré Fassaert kwam 
met zwart goed uit de opening en kreeg in het begin van het 
middenspel een drukstelling. Bij een afwikkeling verrekende 
hij zich echter en overzag hij een witte tussenzet. Hierdoor 
kantelde partij en bereikte wit een beter eindspel dat deze 
bekwaam tot winst voerde. Hiermee werd na een lange strijd 
de vrede getekend met Wageningen-3. Ruud Verhoef 

Gedetailleerde uitslag Wageningen-3 – ASV-4: Audry Bu-

rer (1858) - Ruud Verhoef (1858) ½-½; Bartel Dodeman 

(1825) - Désiré Fassaert (1862) 1-0; Frans Bonnier (1870) 

- René van Alfen (1807) ½-½; Richard Christians (1865) - 

Paul de Freytas (1938) 0-1; Frits Gieltjes (1799) - Ivo van 

der Gouw (1830) ½-½; Harry Verhoef (1692) - Gerben 

Hendriks (1794) ½-½; Co Wiersma (1823) - Bert Duijker 

(1886) 0-1; Jan Hendrik Neuteboom (1821) - Steven Braun 
(1738) 1-0. Eindstand 4-4. 
 

Externe competitie: Na de zaterdagteams, waarvan u in deze 
EP het laatste verslag aantreft, staat vanaf deze week de 
SOS-competitie weer centraal. Zij beginnen aan de 2e ronde. 
Ik neem het programma even met u door. Afgelopen dinsdag 
speelde ASV-1 uit bij SMB-1 in Nijmegen. Ook ASV-3 
speelde in dezelfde locatie en wel tegen SMB-2. Er was nog 
een derde ASV-team op pad afgelopen dinsdag. Dat was 
ASV-5 dat naar Twello afreisde. Deze EP was toen al afge-
rond zodat u volgende week meer over deze 3 wedstrijden 
kunt lezen. Vanavond spelen er 2 ASV-teams thuis. ASV-2 
treft ZZS! oftewel Zwolle Zuid Schaakt! ASV-4 ontvangt 
Zevenaar-2. Morgenavond speelt ASV-7 uit bij Velp-3. 
Volgende week donderdag spelen de resterende 2 ASV-
teams thuis. Dat zijn ASV-6 die het Oosterbeekse OPC-1 
ontvangt terwijl ASV-8 tegen SMB-3 uitkomt. Om een klein 
idee te krijgen van de speelsterkte van de andere teams treft 
u hieronder de uitslagen uit de 1e ronde aan.  
 

Uitslagen 1e ronde SOS-competitie: 
SOS-Hoofdklasse C: ASV-1 - Koningswaal Tornado Com-
binatie 4-4; Wageningen - De Elster Toren 4-4; Veenendaal-
se SV - Rivierenland 3-5; BSV Bennekom - SMB 2½-5½. 
SOS 1e klasse C: Schaakstad Apeldoorn – ASV-2 2½-5½; 
Zwolle Zuid Schaakt - SG Zutphen-2 4½-3½; VDS - ASA-1j 
1½-6½; SV Pegasus – Barneveld-2 3½-4½. 
SOS 1e klasse D: ASV-3 - Velpse SV 2½-5½; Zevenaar - 
UVS 4-4; Rhenen - Edese SV 3-5; PION - SMB-2 3½-4½. 
SOS 2e klasse G: UVS-2 – ASV-4 2½-5½; Zevenaar-2 – 
PION-2 3-5; Theothorne-1 – Koningswaal Tornado Combi-
natie-2 4½-3½; Het Kasteel – Millingse SV 4-4. 
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SOS 2e klasse F: ASV-5 – Schaakstad Apeldoorn-2 4-4; 
Wageningen-2 – BSV Bennekom-2 3½-4½; Kameleon – De 
Elster Toren-2 2½-5½; Doetinchem – Twellose SC 3½-4½.  
SOS 3e klasse D: ASV-7 – ASV-6 3-5; OPC – Voorster SC 
3½-4½; Veenendaal-2 – De Cirkel-2 6½-1½; Wageningen-4 
– Velpse SV 3j 5-3. 
SOS 3e klasse E: UVS-4 – ASV-8 6-2; SMB-3 – Het Kas-
teel-2 6-2; Wageningen-3 – Velpse SV-2 5½-2½; Does-
borghs SG – UVS-3 3½-4½. 
 

Rapidcompetitie: Vorige week werd de 2e serie van 4 ronden 
gespeeld in de ASV-
rapidcompetitie. Tom Bus 
vergrootte zijn voorsprong 
op het achtervolgende 
veld. Een riante positie 
voor Tom dus na deze 
tweede speelavond. Wou-
ter van Rijn staat nu twee-
de, gevolgd door Peter 
Boel als nummer 3 met 
daar weer achter 6 spelers 
met 5 punten.  
In de extra competitie 
stond de 2e ronde op het 
programma. Na 2 ronden 
gaan Raymond Hendriks 
en Jan Sanders aan de 
leiding met 2 punten. De 
uitslagen in deze 2e ronde 
zijn: van Buren - de Kok 
½-½; Rijmer-Meijer ½-½; 
Berben - J. Sanders 0-1; 
Stibbe - Eisma 0-1; Slani-
can - Hendriks 0-1; Bur-
ger - Verhaar 0-1. 
 

Daglichtschaak een beetje 
in mineur: De opkomst bij 
de tweede schaakmiddag 
in dit seizoen was vorige 
week dinsdag met 13 
schakers een beetje aan de 
magere kant. Kazem was 
naar het buitenland, Hans 

Donker had griep en het ergste is dat Robbert Lubbers een 
beroerte heeft gehad. Hij revalideert in Dekkerswald te 
Groesbeek. Nieuwkomer was Jon Vos. Hij is via onze ASV-
site het Daglichtschaak op het spoor gekomen. Rob Cornips 
is één punt verder uitgelopen. Tjabbe Jansen en Hub Kusters 
snoepten wel een halfje van Rob af. Ko Kooman had het 
deze middag op zijn heupen. Hij scoorde drie punten en niet 
tegen de minsten. Hub Kusters scoorde 2½ punt. Het halfje 
wat Hub behaalde tegen Rob kwam mede tot stand omdat 
buurman Horst enkele malen op de klok van Rob had ge-
drukt, ten nadele van Hub. Daarom werd tot remise besloten, 
geheel in de sfeer bij het Daglichtschaak. Henk Schunk 
plaatste zich met twee punten in de middenmoot. Alleen 
tegen Albert Marks verloor hij zijn partij. Ad Braam en 
Jacco Reiding behaalden één punt. Horst Eder scoorde alleen 
tegen Jan Vermeer een halfje. In de B-groep heerste Tjabbe 
Jansen superieur en nam de leiding. Van de concurrenten 
Gerrit Jansen, Jon Vos en André Meijer had hij niets te 
duchten. De volgende ronde is op dinsdag 4 december in De 
Wasserij, Molenbeekstraat 26a. 
 

ASV-jeugd: Afgelopen zaterdag werd in Den Bosch de 5e en 
6e ronde gespeeld in de jeugdclubcompetitie. In de Meester-
klasse A speelde onze A-jeugd ’s-ochtends eerst tegen het 

sterke Sliedrecht dat met een gemiddelde rating van ruim 
200 punten meer uiteindelijk met 3-1 won. Voor ASV wer-
den 2 remises geboekt door Pieter Verhoef met zwart aan 
bord 1 en Vadim van Kuijk met wit aan bord 4. Quirine 
Naber en Wisse Witmans verloren hun partij. In de middag-
ronde was het team van Klim Op-A1 uit Capelle a/d IJssel 
de tegenstander. Ook dat was een team met gemiddeld maar 
liefst 280 Elo-punten meer. Het was dan ook een knappe 
prestatie dat onze jeugd dit team op 2-2 hield via overwin-
ningen van Pieter en Vadim. Quirine en Wisse konden het in 
deze partij uiteindelijk niet bolwerken.  
 

Guernsey: Voor Désiré Fassaert is het schaaktoernooi in de 
herfstvakantie op Guernsey intussen een vast onderdeel in 
zijn schaakprogramma geworden. Dit jaar was het de 44e 
versie van het toernooi dat werd gehouden van 21-27 okto-
ber en waar veel Nederlandse schakers op af komen. Désiré 
speelde een prima toernooi zoals we aan de hand van de 
uitslagen kunnen concluderen. Hij bleef ongeslagen en boek-
te louter remises. Van deze 7 puntendelingen waren er 6 
tegen een hoger gerate tegenstander.  
 

Hoogeveen: Het jaarlijkse Hoogeveen Schaaktoernooi werd 
dit jaar van 20 t/m 27 oktober gehouden. Het toernooi be-
stond ook nu weer uit de Hoogeveen Matches, het Hooge-
veen Open en twee toernooien voor amateurs. Alle toernooi-
en vonden plaats in het sfeervolle raadhuis van Hoogeveen. 
In het schaakcafé gaven bekende commentatoren hun analy-
se. De partijen waren live te volgen via de toernooiwebsite. 
In het open toernooi met daarin de nodige titelhouders en 
vele andere sterke spelers namen 2 ASV-ers deel t.w. Pieter 
Verhoef en Mick van Randtwijk. Pieter kwam via een vrij 
regelmatig opgebouwde score uiteindelijk uit op 4 uit 9. Zijn 
TPR was nagenoeg gelijk aan zijn rating. Mick kwam tot 3 
punten maar deed dat in 8 partijen. Dat was gezien zijn te-
genstand zekere geen slechte score. Hij liet de slotpartij aan 
zich voorbij gaan. Onze clubgenoot Peter Boel was in dit 
toernooi actief als perschef. 
 

’s-Gravenzande: Afgelopen zaterdag 10 november werd het 
30e SIO-rapidtoernooi gehouden in ’s-Gravenzande. ASV-er 
Paul de Freytas was van de partij. Gespeeld werd in groepen 
van 8, alleen groep 1 bestond uit 12 spelers. Zij speelden 7 
ronden Zwitsers. Paul was in deze groep op rating als 5e 
geplaatst maar het eindresultaat zal hem wat zijn tegengeval-
len. Paul eindigde als 8e met 3 punten.  
 

Motiefgroep: Nico Schoenmakers en Ruud Wille reden afge-
lopen zaterdag al vroeg weg richting Waalwijk waar ditmaal 
de Najaarsbijeenkomst van de Motiefgroep Schaken werd 
gehouden. Ik heb in dit bulletin al vaker iets verteld over dit 
fenomeen. Het is een enthousiaste groep mensen die van 
alles verzamelen wat maar een relatie heeft met schaken 
zoals postzegels, ansichtkaarten, bierviltjes, bankbiljetten, 
munten, speldjes, schilderijen, telefoonkaarten, stripverha-
len, stropdassen, suikerzakjes, schaaklegpuzzels, handteke-
ningen en andere curiosa. Je kunt het zo gek niet bedenken. 
Prachtig om dat enthousiasme te zien. Voor uw redacteur 
weer een mooie gelegenheid om te proberen wat boeken te 
verkopen en voor Nico een kans om zijn verzameling 
schaakpostzegels te vergroten bij de afsluitende veiling. Het 
was weer een gezellige dag. Meer over de Motiefgroep 
Schaken kunt u vinden op hun site (www.euwe.nl). Het 
voornemen bestaat om de bijeenkomst in het najaar 2019 in 
Arnhem bij ASV te laten plaatsvinden. Daarover leest u te 
zijner tijd meer. 
 

Uitslagen ASV-bekercompetitie: Simon - Wierts 1-0; 
Schunck - Dijkstra ½-½ (na beslissingspartij 0-1). 

Stand ASV-rapidcompetitie  
na 8 ronden seizoen 2018-2019: 

Nr. Naam   Pnt   Part 
1 Tom Bus 7½ 8 
2 Wouter van Rijn 6 4 
3 Peter Boel 5½ 8 
4 Bob Beeke 5 4 
5 Dirk Hoogland 5 8 
6 Pieter Verhoef 5 4 
7 Richard van der Wel 5 4 
8 Linus Bohlsen 5 2 
9 Ruud Wille 5 8 
10 Otto Wilgenhof 4½ 4 
11 Jan van de Linde 4½ 8 
12 Koen Maassen vd Brink 4½ 5 
13 Gerben Hendriks 4½ 3 
14 Jan Knuiman 4½ 4 
15 Désiré Fassaert 4½ 4 
16 Toon Janssen 4½ 8 
17 Edwin Peters 4½ 7 
18 Ruben Hogenhout 4 7 
19 Rob Huberts 4 6 
20 Jeroen Kersten 4 2 
21 Siert Huizinga 4 4 
22 Jacques Boonstra 4 4 
23 Albert Marks 4 2 
24 Jan Vermeer 4 8 
25 Koen van Keulen 4 4 
26 Bob Kooij 4 4 
27 Piet de Mol 4 8 
28 Ko Kooman 4 8 
29 André de Groot 4 2 
30 Paul Schoenmakers 3½ 3 
31 Lex van Hatttum 3½ 3 
32 Steven Braun 3½ 2 
33 Horst Eder 3½ 8 
34 Jan Groen 3½ 3 
35 Hub Kusters 3 8 
36 Kazem Mollahosseini 3 8 
37 Kees van Keulen 3 4 
38 Erik Gort 3 3 
39 John van Brink 3 2 
40 Ramsay Dahn 3 3 
41 Victor Droop  3 2 
42 Theo Koeweiden 2½ 5 
43 Jan Zuidema 2½ 8 
44 Theo van Lotringen 2½ 6 
45 Peter van Deursen 2 4 
46 Quoc My Tran 2 4 
47 Henk Jan Perebolte 1 2 
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