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57e jaargang no. 39      donderdag 22 november 2018
Oploswedstrijd: We trekken nog maar een keer richting 
Noorden. Nu gaat het om het toernooi Esbjerg 1988. De 

stelling komt uit de partij 
Bauner - Klausen. Een 
mooie stand, die wit ook 
mooi wist te winnen. Wit 
speelt en wint. Oplossing: 
1. Pxd6, Lxg5+ 2. Pxg5, 
Pxc2 3. Th7+, Kf6 4. 
Txf7, Kxg5 5. Lf4 mat. 
 

Externe competitie: De 2e 
ronde van de SOS-
competitie leverde voor 
ASV veel positieve resulta-

ten op. Alleen bij ASV-1 lukte het niet tegen SMB-1. Het 
werd met 6½-1½ een hele grote nederlaag. Het duel ASV-3 
tegen SMB-2 eindigde met 4-4 onbeslist. ASV-5 won die-
zelfde avond met 6-2 ruim van Twello. Vorige week speel-
den er 2 ASV-teams thuis. ASV-2 won daarbij met 5-3 van 
Zwolle Zuid Schaakt! terwijl het duel ASV-4 tegen Zeve-
naar-2 in 4-4 eindigde. Een dag later, op vrijdagavond, won 
ASV-7 met maar liefst 6½-1½ van Velp-3j. Vanavond spe-
len er nog 2 teams thuis t.w. ASV-6 tegen het Oosterbeekse 
OPC terwijl ASV-8 het opneemt tegen SMB-3. 
Meteen hier achteraan volgt komende zaterdag de 4e ronde 
van onze zaterdagteams thuis vanaf 13.00 uur in Brasserie 
Servontyn in het Lorentz. U bent van harte welkom. Bij 
ASV-1 gaat het om een “vierpuntenduel” tegen Philidor 
1847 uit Leeuwarden. En dat al in deze fase van de competi-
tie. ASV-2 treft het nog puntloze WSG-2 uit Winterswijk. 
Daarvoor wordt vanavond al een partij vooruitgespeeld. Ook 
voor ASV-3 is het duel van zaterdag belangrijk. Zij treffen 
Moira Domtoren uit Utrecht. Beide teams zijn na 3 ronden 
nog puntloos dus voor ons derde kan winst een stap in de 
goede richting betekenen. Middenmoter ASV-4 krijgt num-
mer 10 Schaakstad Apeldoorn-3 op bezoek. Wellicht liggen 
ook daar kansen. ASV-5 tenslotte kan de winst in de vorige 
ronde als extra steuntje in de rug goed gebruiken tegen kop-
loper Schaakstad Apeldoorn-4. In deze EP de uitslagen en 
stand na de vorige ronde van onze zaterdagteams en de eer-
ste verslagen uit de SOS-competitie. 
 

Uitslagen en stand na 3e ronde in de KNSB-competitie:  
KNSB 1e klasse A: SG Max Euwe – DSC Delft 6-4; Wage-
ningen - Paul Keres 3½-6½; Purmerend - ASV-1 6-4; Phili-
dor 1847 - Caïssa Eenhoorn 5-5; Groninger Combinatie – 
UVS 7½-2½. 
KNSB 3e klasse B: SG Max Euwe-2 - Lonneker 4½-3½; 
Voorster SC - Arnhemse Schaakacademie-2 5-3; ZSG - 
ASV-2 4-4; WSG Winterswijk-2 - DSG Pallas 2½-5½; Ze-
venaar – Almelo 4-4. 
KNSB 3e klasse G: BSV Bennekom – Paul Keres-3 6½-1½; 
Wageningen-2 - ASV-3 6-2; Moira-Domtoren - HMC Den 
Bosch-2 2½-5½; SMB - De Stukkenjagers-3 4½-3½; 
PSV/DoDO - Koningswaal Tornado Combinatie 5½-2½. 
KNSB 4e klasse C: Zeist - PION/Mook Combinatie-2 5-3; 
Wageningen-3 - ASV-4 4-4; MU Consult Apeldoorn-3 - 
Oud Zuylen Utrecht-3 4-4; Veenendaal - Amersfoort-2 5½-
2½; Magnus Leidsche Rijn – UVS-2 6½-1½. 
KNSB 6e klasse A (2e ronde): ODI-Arnhemse Schaakaca-
demie-3 5-3; Wageningen-4-ASV-5 3-5; MU Consult Apel-
doorn-4 - Amersfoort-3 6½-1½; Veenendaal-2 - UVS-4 3-5. 

 

ASV-1 hard onderuit bij SMB-1: De 6½-1½ nederlaag klinkt 
erger dan het was. Een groot verlies is het zeker, een kanslo-
ze avond was het geenszins. Anne Paul Taal had maar een 
minuut of vijf nodig om in gewonnen positie te komen. 
Stukwinst bracht enkele uren later het eerste punt. Koen 
Maassen van den Brink vocht een loopgravenoorlog uit. De 
stelling was geen winstpoging waard en zo kwam er een 
puntendeling. Daarna kwam de eerste tegenvaller. Xadya 
van Bruxvoort speelde uitstekend en kwam gewonnen te 
staan. Een verkeerde paardzet maakte van een gewonnen 
stelling een rokende puinhoop. Ook Bob Beeke was in het 
topduel aan bord 1 goed op weg naar een punt. Na het win-
nen van een dubbelpion leek actief stukkenspel het punt te 
gaan brengen. Een kwaliteitsoffer deed de truc echter niet en 
geleidelijk gleed Bob de stelling uit handen tot hij zelfs nog 
verloor. Siert Huizinga deed het ook al lang goed. Een blun-
der in het eindspel kostte hem een stuk en de partij. Dirk 
Hoogland had een moeilijke avond tegen oud-clubgenoot 
Jaap Amesz. Een avond verdedigen moest een remise bren-
gen, maar dat zou wel hard werken worden. Een schaak-
blindheid kostte echter een pion en toen was het meteen 
klaar. Erik Wille koos een scherpe opening, maar gaf daarin 
een tweede pion weg. Een kans op herstel werd gemist, 
waarna verlies onvermijdelijk was. Coen Mekers verrekende 
zich in een gelijke stelling. Vervolgens raakte hij ook nog 
een kwaliteit kwijt. Alle ellende hebben we in deze wedstrijd 
verzameld, dus vanaf nu komt het goed! Erik Wille 

Gedetailleerde uitslag (SOS-competitie) SMB-1 - ASV-1: 
Ilya Razdolski (2260) - Bob Beeke (2281) 1-0; Jaap Amesz 
(2226) - Dirk Hoogland (2071) 1-0; Jelle van Deemen 
(1863) - Koen Maassen van den Brink (2014) ½-½; Maar-
ten Smit (1837) - Erik Wille (1811) 1-0; Thomas Manschot 
(1696) - Anne Paul Taal (1880) 0-1; Peter Schut (1691) - 
Coen Mekers (1867) 1-0; Jan Kasteel (1805) - Siert Hui-
zinga (1749) 1-0; Peter van den Berg (1680) - Xadya v. 
Bruxvoort (1597) 1-0. Eindstand 6½-1½. 
 

Gelijkspel ASV-3: De vele aanwezige supporters in Nijme-
gen bleken de spelers van ASV-1 te zijn die in dezelfde 

KNSB 1e klasse A:   KNSB 3e klasse B: 
1 Groninger Comb. 6  21½ 1 DSG Pallas 6  16 
2.Paul Keres 6  19 2 SG Max Euwe-2 6  14 
3 Caïssa Eenhoorn  5  19½ 3 Almelo 5  16 
4 UVS 4  15½ 4 ASV-2 5  15 
5 DSC Delft 2  16 5 Zevenaar 3  14 
6 SG Max Euwe 2  13½ 6 Lonneker 2  12½ 
7 Purmerend 2  11½ 7 Voorster SC 2  11 
8 ASV-1 2  11 8 ZSG 1    8½ 
9 Philidor 1847 1  11 9 ASA-2 0    8 
10 Wageningen 0  11½ 10 WSG Winterswijk-2 0    5 
KNSB 3e klasse G:  KNSB 4e klasse C: 
1 SMB 6  15 1 Veenendaal 6  16½ 
2 HMC Den Bosch-2 6  15 2 Zeist 5  13½ 
3 BSV Bennekom 4  15½ 3 Amersfoort-2 4  13½ 
4 PSV/DoDO 4  13 4 Magnus Leidsche Rijn 3  14 
5 Wageningen-2 3  13 5 ASV-4 3  12½ 
6 De Stukkenjagers-3 3  12½ 6 Wageningen-3 3  12½ 
7 KTC 2  10½ 7 UVS-2 2  10½ 
8 Paul Keres-3 2  10 8 PION Mook Comb.-2 2  10½ 
9 Moira Domtoren 0    8 9 Oud Zuylen Utrecht-3 1  10 
10 ASV-3  0    7½ 10 MU Consult A’doorn-3 1    6½ 

KNSB 6e klasse A (na 2 ronden): 
1 MuConsult A’doorn-4 4   11 5 ODI-1 2    8 
2 Wageningen-4 2   8½ 6 Veenendaal-2 2    8 
3 ASA-3 2   8½ 7 ASV-5 2    7½ 
4 UVS-4 2   8½ 8 Amersfoort-3 0    4 
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locatie tegen SMB-1 speelden. Teamleider Theo van Ame-
rongen was afwezig en Gerben Hendriks viel in. De kansen 
en (on)mogelijkheden wisselden elkaar in hoog tempo af dit 
keer… Marco Braam speelde een uiterst saaie partij zoals hij 
zelf aangaf. Na ruim een uur werd het al snel remise. Dick 
Vliek speelde met wit in de opening een verkeerde voortzet-
ting met e5 waardoor het snel bergafwaarts ging. Jeroen van 
Ginneken verraste zijn tegenstander met een zet die eigenlijk 
best logisch was maar daarna raakte zijn opponent toch de 
draad kwijt. Hij had weliswaar enig initiatief maar dat werd 
langzaam minder, tot hij op zet 19 (jawel, zet 19) door zijn 
vlag ging….! Na een rustige opening beging Jan Willem van 
Willigen op de 21e zet een forse onnauwkeurigheid die de 
kwaliteit kostte en normaal gesproken het verlies van de 
partij. De tegenstander dacht het vlot af te maken, had vele 
mogelijkheden daartoe maar zag door z’n snelle spel een 
kleinigheidje over het hoofd. Na een vork won Jan Willem 
de kwaliteit weer terug en kon afwikkelen naar remise. Dé-
siré Fassaert speelde ditmaal voor SMB tegen Gerben Hen-
driks. Deze kreeg al snel de overhand en voor Désiré was het 
de zaak de stelling te keepen. Een leuk voordeel dat Gerben 
bleef houden tot aan zet 30. Het ging toch mis. Gelukkig 
volgde nog een onnauwkeurigheid van Desiré en de stelling 
kwam weer in balans. Remise uiteindelijk. Daarmee was het 
2½-2½. Wisse Witmans (met zwart) begon de partij met 
Siciliaans waarin wit op de zesde zet g3 speelde. Een aardige 
stelling werd verknoeid door slecht rekenwerk. Er stond een 
witte loper op h6 een dame op g4 en een paard op f5. Er 
dreigde van alles, maar de tegenstander kon het niet effectief 
afmaken. Wisse probeerde er alles uit te halen en uiteinde-
lijk, mede door stukken af te ruilen, ontstond er toch een 
gelijke stelling. Uiteindelijk toch remise, knap gedaan! Jan 
Groen speelde met zwart nauwkeurig tot de 31e waarin hij 
een klein voordeel had opgebouwd. Door een foutje in het 
eindspel keerde de partij snel omdat de e-pion van wit op-
eens tot grote problemen leidde. Robert Naasz haalde ten-
slotte de kolen uit het vuur. Hij speelde met zwart een agres-
sieve opening. Wit liet echter een loper op g5 hangen na een 
schaak met de dame op a5. Ondanks dit materiële voordeel 
duurde de partij nog lang. Opmerkelijk was de foutief inge-
stelde klok die 30 sec. per zet toevoegde i.p.v. 10 sec. Uit-
eindelijk kon Robert de partij fraai verzilveren en gingen we 
met gemengde gevoelens en een wedstrijdpunt naar huis. 
Einduitslag: 4-4.    Jan Groen 

Gedetailleerde uitslag (SOS-competitie) SMB-2 - ASV-3: 
Désiré Fassaert (1862) - Gerben Hendriks (1794) ½-½; 
Pieter van Groenestijn (1869) - Jeroen van Ginneken 
(1798) 0-1; Thom Rijken (--) - Jan Willem van Willigen 
(1738) ½-½; Huub Jansen (1731)-Robert Naasz (1785) 0-1; 
Rolf van Geel (1707) - Marco Braam (1751) ½-½; Geurt 
Gijssen (1772) - Jan Groen (1711) 1-0; Jaap van Gelderen 
(1670) - Dick Vliek (1689) 1-0; Jan Kersten (1769) - Wisse 
Witmans (1608) ½-½. Eindstand 4-4. 
 

ASV-7 wint ruim van de jeugd van Velp-3: Het duel tegen 
de jeugd van Velp-3 leverde voor ASV-7 een 6½-1½ zege 
op. Het meest duidelijk werd de zege door de winst van onze 
spelers op de Velpse jeugd: 5-0. De senioren hielden elkaar 
in evenwicht: 1½ uit 3. Cor van der Jagt kreeg in een slechte 
positie een mat achter de paaltjes in de schoot geworpen. 
Terzelfder tijd zette Hans Meijer in al gewonnen toestand, 
doordat hij materiaal had gewonnen, zijn tegenstander mat 
(2-0). John Bijlsma speelde een spectaculaire partij. Aan de 
ene kant van het bord werd een mataanval uitgevoerd, terwijl 
aan de andere kant een pion op promoveren stond. John 
kwam helaas net een zet te kort. De pion werd dame en die 
kon precies meehelpen om het mat te voorkomen. En toen 
was het voor John afgelopen (2-1). Al gauw daarna won 
Kazem Mollahosseini zijn partij (3-1). Door een penning 
kwam hij een stuk voor. Hij wist vervolgens een konings-
aanval op te zetten en won daarbij nog meer materiaal en 
daarmee de partij. Peter Hamers kreeg wat meer ruimte te-
gen de sterker geachte Walter Manschot. Toen na afruil een 
pionneneindspel op het bord stond en er zicht kwam op een 
teamoverwinning was het tijd voor remise (3½-1½). Na 
Kazem won Thijs maar hij moest hard werken tegen een 
jeugdspeler. Deze stond in het eindspel wel een paar pionnen 

achter maar had nog een mat in 2 als dreiging. Dat voor-
kwam onze ASV-er door met zijn één van zijn vrijpionnen te 
promoveren en vervolgens de dame terug te offeren. Thijs 
stond toen een stuk voor en 3 pionnen en was het een kwes-
tie van tijd. Bij Jan Sanders was het lang heel spannend 
tegen oud-ASV-jeugdlid Son Stavenuiter. Jan had veel moei-
te met het witte spel maar profiteerde in de slotfase toen Jan 
een kans werd geboden en met paard en dame knap een 
matnet wist te vlechten. Als laatste won Jan Zuidema die 
gaandeweg steeds beter kwam te staan. De jeugd speelde 
niet slecht, maar kwam toch iets tekort tegen deze 60-
plussers. Concentratie en routine bleken uiteindelijk toch wel 
bij de jongeren parten te spelen. Zodat de uiteindelijke uit-
slag 6½-1½ terecht was, maar het de vraag is of we dat een 
volgend jaar kunnen evenaren.  Jan Zuidema 
Gedetailleerde uitslag (SOS-competitie) Velpse SV-3j - 
ASV-7: Dries van Eijk (1682) - John Bijlsma (1414) 1-0; 
Walter Manschot (1556) - Peter Hamers (1410) ½-½; 
Hanna Wierts (889) - Kazem Mollahosseini (1332) 0-1; 
Pepijn de Waal (--) - Hans Meijer (1348) 0-1; Lucas 
Hahné (875) - Jan Zuidema (1352) 0-1; Son Stavenuiter 
(800) - Jan Sanders (1359) 0-1; Hugo van Gaal (--) - Thijs 
Stomphorst (1271) 0-1; Nout van Eck (--) - Cor van der 
Jagt (1192) 0-1. Eindstand 1½-6½. 
 

Den Haag: De Haagse schaakverenigingen Haeghe Ooie-
vaar, Schaakcombinatie HTV en DD organiseerden afgelo-
pen weekend het 15e Haags weekendtoernooi. Gespeeld kon 
worden in 2 groepen (groep A Elo 1700 en hoger en groep B 
1800 en lager). Ook daar waren ASV-ers. Toon Janssen 
speelde in de A-groep en kwam daar tot 2½ uit 6. Na een 
bye in ronde 1 op vrijdagavond begon hij op zaterdagoch-
tend meteen met een remise tegen een 2200+ speler. Daarna 
bouwde hij zijn score vrij regelmatig op tot 2½ punt. Steven 
Braun en Ko Kooman kwamen uit in de B-groep. Steven 
wist daar een uitstekende gedeelde 2e plaats te behalen met 5 
uit 6 en bleef daarmee ongeslagen. Ko trof vooral hoger 
gerate spelers en startte met 2 verliespartijen en kreeg daarna 
door een vrije ronde een vol punt door het oneven aantal 
spelers in deze groep. Later volgde ook nog een echt winst-
punt zodat Ko op 2 uit 6 eindigde. 
 

Amstelveen: Afgelopen zondag werd in Amstelveen naast 
het NK-rapid (een gesloten groep met louter grootmeesters 
en Ivan Sokolov als winnaar) in het kader van de Denk-
sportmanifestatie Brainwave in deze plaats eveneens een 
open rapidtoernooi gehouden. In groep A speelde ASV-er 
Jaap Vogel een geweldig goed toernooi door met 5½ uit 7 
een gedeelde 3e plaats te bereiken. Hij nestelde zich daarmee 
op een hoge klassering boven een stel spelers met een hogere 
rating! In groep B speelde Dick Vliek. Hij kwam uiteindelijk 
met 3½ uit 7 op een plaats in de middenmoot terecht. 
 

Utrecht: Aan het 34e rapidtoernooi van de Utrechtse Schaak 
Vereniging De Rode Loper nam zaterdag jl. ASV-er René 
van Alfen deel. De uiteindelijke 87 deelnemers speelden de 
7 ronden in groepen van 8. René was op rating ingedeeld in 
groep 4 en bereikte daarin een fraaie 2e plaats met een prima 
score van 5 uit 7. Het aardige was bovendien dat hij en de 
groepswinnaar beiden op papier de laagste rating hadden in 
deze achtkamp maar toch de bovenste 2 plaatsen wisten te 
bezetten. Het zou nog mooier zijn geweest als René de partij 
tegen deze nr. 1 (die 5½ punt scoorde) had kunnen winnen, 
zelfs remise was al genoeg geweest, maar helaas deze partij 
ging als enige voor hem deze zaterdag verloren. 
 

Uitslagen interne competitie 10e ronde (15 november 2018): 
Maassen van den Brink - Knuiman 1-0; de Kort - van de 
Linde 0-1; Fassaert - Huizinga ½-½; R. Wille-Witmans 1-0; 
Passchier - Eder 1-0; Kees van Keulen - Mercan 1-0; van 
Buren - Bijlsma ½-½; van Deursen - Schunck 1-0; Kooman - 
Arends 1-0; van Lotringen - de Kok 0-1; Mollahosseini - 
Zuidema 1-0; Stomphorst - Meijer 0-1; Eisma - Stibbe 1-0; 
Verhaar - van der Jagt 1-0; Hartogh Heijs - Droop 1-0; van 
Etten - Rijmer 0-1; Koeweiden - Benjamin Brandt 0-1; Akim 
Yemets - Berben ½-½; Samman - R. Hendriks ½-½.  
Uitslag Bekercompetitie: van Brink – P. Hamers 0-1. 


