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Oploswedstrijd: Bij deze stelling hoort een bizar verhaal. 
Het betreft een stand uit het 15e E.K. correspondentieschaak 
(1977-1979) Demian - Charushin. Wit heeft zojuist op a4 
een pion geslagen en bood gelijk remise aan. Zwart weiger-

de. Terecht naar hij liet 
zien. Wonderlijk, dat 
dit kon gebeuren in een 
correspondentiepartij 
op hoog niveau. De 
opgave luidt dus: zwart 
speelt en wint. Oplos-
sing. 1….Te3+ 2. Kd4, 
Txf3 3. gxf3, c5+ en 
wit kon opgeven. 
 

Bibliotheek: Zaterdag 
jl. toonde ASV zich 
opnieuw in de biblio-
theek in de hal van 

Rozet aan het publiek met een schaakdemo. Bezoekers scho-
ven af en toe aan voor een partijtje maar vooral was men op 
deze laatste zaterdag voor 5 december druk met andere din-
gen. Toch leverde ook deze schaakdemo belangstelling op 
van mensen die meer over ASV wilden weten. Dus wie weet 
valt de komst naar onze club niet uit te sluiten al dan niet 
met aansluiting in onze beginnerscursus. Het was weer een 
gezellige middag. In het voorjaar doen we dit gewoon weer! 
 

Externe competitie: Ook deze EP is nog gevuld met versla-
gen van teamwedstrijden uit de voorbije competitieronde. En 
dat terwijl de volgende ronde weer nadert. Vanavond wordt 
de eerste wedstrijd in de 3e ronde van de SOS-competitie 
gespeeld. Dit betreft de thuiswedstrijd van ASV-5 tegen 
Wageningen-2. Volgende week meer. Dan ook de uitslagen 
en standen voordat de volgende ronde echt los breekt. 
 

Kansloze nederlaag ASV-4 tegen hekkensluiter: De titel zegt 
genoeg, het was niet erg sprankelend wat ASV-4 ten toon 
spreidde tegen MU Consult Apeldoorn-3. In een Scandinavi-
sche opening had Ivo van der Gouw met zwart in de opening 
de beste voortzetting gemist. Daarna stond wit iets beter, 
vervolgens speelde Ivo tot twee keer toe (achtereenvolgend) 
niet de beste voortzetting, terwijl hij het eigenlijk wel had 
gezien. Wit bereikte een technisch gewonnen stelling, die hij 
keurig in winst wist om te zetten. Bert Duijker speelde op 
bord 3 met zwart een goede opening tegen ‘good old’ Cees 
Sep. Op zet 12 stond Bert duidelijk beter, maar wist in een 
complexe stelling de beste voortzetting niet te vinden. Op zet 
20 bood Bert remise aan in een iets mindere stelling. Steven 
Braun kwam goed uit de opening. Hij wist zijn tegenstander 
een dubbelpion in het centrum te bezorgen en een paard aan 
de rand. Zijn tegenstander speelde de f- en later de g-pion 
op. Dit kostte hem weliswaar een pion. Echter (net als de 
vorige partij) speelde Steven het daarna niet goed. Hij kwam 
in een lastige stelling terecht en gaf pardoes de dame weg 
door een aftrekschaak. Steven gaf gelijk op (½-2½). Désiré 
Fassaert kwam met zwart in een variant van het Engels die 
hij zelf met wit speelt. Normaal bereikt wit een klein voor-
deeltje, maar na allerlei afruil ontstond er net een iets beter 
toreneindspel voor zwart. Gezien de stand speelde Désiré op 
winst; hij nam echter daarbij teveel risico. Met een goed 
getimede tegenstoot en na een fout van zwart kwam wit in 
het voordeel en maakte het bekwaam af (½-3½). Gerben 
Hendriks leek goed uit de opening te komen, echter na ver-
wikkelingen gaf hij een stuk voor drie pionnen. Door een 

ietwat gehavende structuur in combinatie met goed stukken-
spel van zijn opponent, ging het langzaam maar zeker de 
verkeerde kant op (½-4½). Ruud Verhoef speelde een lastige 
partij op bord 1, zijn tegenstander won een pion maar door 
een verkeerde voortzetting resteerde stukverlies (loperinslui-
ting) tegen twee extra pionnen. Met een stuk voor drie pion-
nen had Ruud het betere spel, echter in de tijdnoodfase miste 
hij de winstvariant. De einstelling was remise (1-5). Paul de 
Freytas speelde met wit tegen een Grunfeld die hij niet aan-
nam. Na goed spel van Paul resteerde een toreneindspel met 
2 pionnen meer. Zoals hij speelde resteerde slechts een remi-
se eindspel (a+g-pion). Paul had minder materialistisch kun-
nen spelen door de a-pion te offeren en hierdoor de stukken 
actiever op te stellen. Maar met heel goed actief tegenspel 
levert dat ook waarschijnlijk net niet genoeg op. Misschien 
had Paul de toren aan de zijkant i.p.v. voor de pion moeten 
plaatsen. De theorie zegt dat dit beter is, toreneindspelen 
blijven moeilijk en zijn tegenstander, oud ASV-er Gonzalo 
Tangarife, heeft uitstekend verdedigd. Het jeugdtalent 
Vadim van Kuijk (als invaller voor René van Alfen) redde 
de eer voor het team. Vadim speelde een actieve partij. Met 
goede zetten wist hij een actieve stelling op te bouwen, die 
hij vervolgens met goede techniek bekwaam in winst omzet-
te (2½-5½). Ondanks de malaise was dit toch een mooi slot-
akkoord.      Ruud Verhoef 

Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Schaakstad Apeldoorn-3: 
Ruud Verhoef (1858) - Maarten Beekhuis (2061) ½-½; 
Paul de Freytas (1938) - Gonzalo Tangarife (1941) ½-½; 
Bert Duijker (1886) - Cees Sep (1811) ½-½; Gerben Hen-
driks (1794) - Theo Visschedijk (1821) 0-1; Désiré Fassaert 
(1862) - Tobias de Vries (1829) 0-1; Vadim van Kuijk 
(1650) - Nico Olivier (1769) 1-0; Ivo van der Gouw (1830) - 
Aart van der Peut (1762) 0-1; Steven Braun (1738) - André 
Huis in 't Veld (1752) 0-1. Eindstand 2½-5½. 
 

ASV-5 breekt geen potten tegen MuConsult Apeldoorn-4: 
Op voorhand wisten we dat het tegen de koploper zwaar zou 
worden, al zijn de verschillen niet groot. Op basis van rating 
mocht een uitslag van 3-5 worden verwacht. En de inval-
beurt van Vadim van Kuijk in ASV-4 werkt dan ook niet 
mee. Nou, we hebben het geweten. Binnen de kortste keren 
stonden het 0-3. Eigenlijk was er weinig aan de hand. We 
stonden op de meeste borden wel lekker en André de Groot 
zag het voor het team eigenlijk best zitten. Niet veel later liet 
hij zich trucen en kon hij misnoegd huiswaarts keren. Dat 
overkwam Wisse Witmans ook. Zijn tegenstander was er 
even verbaasd over als de omstanders: Wisse stond beter 
maar met een paar mindere zetten was het opeens ook echt 
uit. Zo hard kan de schaaksport zijn. Jan Vermeer kwam 
moeilijk uit de opening. Om niet langzaam te worden weg-
gedrukt, plaatste hij een kwaliteitsoffer. Allerlei valstrikken 
ontliep de Apeldoorner en ruilde en passant diverse stukken 
af naar winst. André van Kuijk bracht enig licht in de zaak. 
Hij liet listig zijn loper slaan op g3 en kreeg daarmee een 
open h-lijn met veel aanvalskansen. Maar dan moet je niet 
kort rokeren, wat ie wel deed. Weg voordeel, maar de slinger 
ging niet de andere kant op en met 20 zetten in 30 minuten 
pp te gaan vonden de heren het welletjes. Zijn tegenstander 
vond dat ie beter stond, de computer vond het erg remise. 
Niet dat die remise nou het tijd deed keren voor het team. Zo 
verloor Ron Brachten op bord 4. Uw verslaggever weet niet 
hoe. En Jacques Boonstra op bord 1 stond volgens eigen 
zeggen weer volledig gewonnen, maar incasseerde toch een 
0. Gevalletje Black Saturday. Bleven de laatste matadoren 

mailto:r.wille@planet.nl
https://www.asv-schaken.nl/
mailto:asv@introweb.nl


over: Constant Nieuwenstein en Werner Passchier. Om met 
Constant te beginnen: zijn tegenstander stond de hele partij 
voor, maar bouwde dit nauwelijks uit, waardoor Constant 
zicht bleef houden op een resultaat. Hij ging er vol voor en 
er waren momenten dat hij er ook echt bij in de buurt kwam. 
Maar hij werd tergend langzaam maar uiteindelijk ook tref-
zeker opgeknoopt. Alleen al voor de inzet van Constant had 
hier wat meer uit mogen komen. Zo werkt schaken helaas 
niet. En het slotakkoord was voor Werner. Hij maakte zich 
vooraf druk over een vermeende rare opstelling van Apel-
doorn. Dit was geenszins het geval (is ook moeilijk als het 
verschil tussen bord 1 en bord 8 129 Elopunten bedraagt). 
Hij ging er toch maar eens goed voor zitten tegen zijn tegen-
standster met een clean sheet (100%). Het duurde erg lang, 
maar als last man standing wist hij het volle punt over de 
streep te trekken. 1½-6½ lijkt natuurlijk nergens op. Maar ja, 
er zijn genoeg wedstrijden te gaan om toch daar te eindigen 
waar we waarschijnlijk ook echt horen: bovenkant rechter-
rijtje.      André van Kuijk 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Schaakstad Apeldoorn-4: 
Jacques Boonstra (1747) - Erik Buitenhuis (1663) 0-1; 
Werner Passchier (1665) - Veronique Hijl (1648) 1-0; Jan 
Vermeer (1654) - Fabian de Vries (1692) 0-1; Ron Brach-
ten (1650) - Henk Pruijssers (1615) 0-1; Wisse Witmans 
(1608) - Rob Izaks (1654) 0-1; André van Kuijk (1390) - 
Jan Bulthuis (1597) ½-½; André de Groot (1408) - Bert 
Ekkelboom (1593) 0-1; Constant Nieuwenstein (-) - Ray-
mond Jacobsen (1534) 0-1. Eindstand 1½-6½.  
 

ASV-6 verliest jammerlijk van OPC-1. Op donderdagavond 
22 november jl. heeft ASV-6 net niet kunnen winnen van 
OPC-1 uit Oosterbeek. Het begon zo mooi na een tussen-
stand van 3½-½ na 4 partijen, maar de laatste 4 partijen 
werden allen verloren. Gerrie Arends (met wit) begon voort-
varend met een aanval op de koningsvleugel. Nadat zwart g6 
speelde werden de velden f6 en h6 kwetsbaar. Met Tf8 dekte 
zwart de f-lijn. Met Df4 maakte Gerrie een schijnaanval op 
de geïsoleerde e4 pion. Zwart trapte in het valletje en dekte 
e4 met zijn loper waarna Df6 winnend was. Na 19 zetten gaf 
zwart op. Ko Kooman speelde na een slechte start, waarbij 
hij 2 pionnen achter kwam te staan, een puur verdedigende 
partij. Een voordeel was dat de a-toren van zijn tegenstander 
volledig geblokkeerd kwam te staan. Bij de 35e zet kon Ko 
het initiatief overnemen en een mooie aanval over de ko-
ningsvleugel doen. Met de oprukkende f- en g-pionnen 
kwam zwart onder grote druk te staan en gaf bij de 50e zet 
op. Kees van Keulen speelde tegen een (in zijn ogen) betere 
en actievere tegenstander, die na het beginspel een veel pret-
tiger opstelling realiseerde. Zijn aanval liep echter vast, 
waarna remise werd aangeboden, dat dankbaar door Kees 
werd geaccepteerd. Herman de Munnik speelde met zwart 
Hollands. Zijn tegenstander moest steeds lang nadenken en 
koos vervolgens de verkeerde voortzettingen. Mede daardoor 
kon Herman het centrum pakken en sterke druk op de f-lijn 
ontwikkelen. Na de korte rokade kon Herman door een ster-
ke penning op f3 de stelling nog meer verzwakken. Vervol-
gens ging Herman toch iets te onnauwkeurig spelen waar-
door het even leek dat aan eeuwig schaak niet meer was te 
ontkomen. Maar hij herpakte zich en met een geweldige 
aanval met dame en loper was mat niet meer tegen te hou-
den. Tussenstand dus 3½-½. Lion de Kok speelde een gelijk 
opgaande partij waarin een pion verloren ging maar waar de 
tegenstander er een dubbelpion aan overhield. Het bleef lang 
spannend maar in het eindspel met voor beiden dame en 
paard + pionnen liep Lion in een truc met een paardvork en 
ging de partij verloren. Voor Zekria Amani verliep de ope-
ning niet slecht hoewel hij wel een pion achterstand op liep. 
Hij dacht de partij wel in evenwicht te kunnen houden maar 
door kwaliteitsverlies werd dit onmogelijk en moest hij de 
vlag strijken. Peter van Deursen speelde met wit een Franse 
opening. Dat ging goed tot in het middenspel zijn tegenstan-
der het initiatief over kon nemen en een pion wist te winnen. 
Bij de afwikkeling van het eindspel had Peter er op gerekend 
torens op het bord te houden en in ieder geval op remise te 
kunnen spelen, maar dat lukte niet. Het werd een pionnen-
eindspel dat op een tempo na verloren ging. Hendrik van 
Buren kreeg een partij die hij niet graag speelt. Er gebeurde 
nauwelijks iets. Stukken werden heen en weer geschoven 

zonder dat dat iets opleverde. Op de 27e zet bood hij remise 
aan in de volle overtuiging dat het ook remise was. Wit had 
daar geen zin in. 30 zetten later speelde nog altijd het saaie 
zelfde spel zich af. Maar toen plaatste wit een erg mooi pi-
onoffer waarmee zijn koning kon binnen komen. Hendrik 
kon alleen nog maar zijn tegenstander feliciteren en hem 
complimenteren voor zo’n mooie vondst. Eindstand 3½-4½.
     Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag (SOS-competitie) ASV-6 - OPC: 
Zekria Amani (1623) - Alexander de Roo (1693) 0-1; Peter 
van Deursen (1309) - Pieter Anjema (1687) 0-1; Hendrik 
van Buren (1504) - Wybe Lise (1579) 0-1; Kees van Keulen 
(1356) - Jan Kuiper (1530) ½-½; Herman de Munnik 
(1409) - Albert Kroon (1506) 1-0; Ko Kooman (1406) - Piet 
Noordhuis (1502) 1-0; Lion de Kok (1432) - Herman Mo-
lendijk (1475) 0-1; Gerrie Arends (1483) - Ronald Blijle-
vens (--) 1-0. Eindstand 3½-4½. 
 

ASV 8 - SMB 3: Bij deze teamwedstrijd bleek SMB te sterk 
te zijn voor ons. Theo van Lotringen kreeg e4 en f4 tegen 
zich. Het gambiet werd door Theo aangenomen, maar nadat 
er kort gerokeerd was bleek de open f-lijn voor wit een ster-
ke lijn. Dit koste materiaal en leverde een slechte stelling op 
die niet meer te redden was. Andre de Groot kwam gelijk uit 
de opening, maar een stukoffer in het middenspel om de 
rokadestelling van de tegenstander te slopen bleek achteraf 
niet voldoende op te leveren. De torens van zijn tegenstander 
werden heel sterk en Andre kon opgeven. Bryan Hieltjes had 
een rustige opening en alle tijd om te ontwikkelen, allerlei 
pionnen werden tegen elkaar vastgezet en er zat eigenlijk 
niets meer in de stelling zodat tot remise besloten werd. Jelle 
Noordhuis verloor in de opening een pion, een achterstand 
die eigenlijk alleen maar uitgroeide tot 2 pionnen en een 
stuk. Jelle probeerde van alles maar kwam er niet aan te pas, 
zodat ook hij kon opgeven. Quoc My Tran had het grootste 
deel van de partij een gelijke stand, met voor beide spelers 
mogelijkheden. Maar bij een combinatie verslikte hij zich en 
verloor een pion. Die bleek achteraf belangrijk voor de struc-
tuur van zijn stelling, want een 2e pion was niet meer te 
redden, en zijn tegenstand maakte goed gebruik van dit 
voordeel in het eindspel. Cesar Eisma begon gelijk, en hield 
dit de hele partij netjes vol, om uiteindelijk in een eindspel 
met een pion en een stuk te eindigen, waarbij geen van de 
spelers nog iets kon doen, een remise was dus het resultaat. 
Jan Diekema stond ook gelijk tot in het middenspel. Daar 
bedacht hij een combinatie waarvan hij achteraf zei er niet 
zeker van te zijn of het kon of niet. In de partij bleek zijn 
tegenstand er een antwoord op te hebben, en Jan kan daarna 
wel opgeven. Bert Maas verloor in en direct na de opening 2 
pionnen en kreeg een aanval om zijn oren dwars door het 
midden. Die zorgde ervoor dat er geen samenhang meer zat 
in zijn stelling. De tegenstander wist dit simpel af te maken. 
Hiermee eindigde de wedstrijd in een 1-7 verlies, en gaan 
wij vol goede moed op naar de volgende ontmoeting in de 
competitie.    André de Groot 
Gedetailleerde uitslag (SOS-competitie) ASV-8 - SMB-3: 
Theo van Lotringen (1228) - Valentijn Pfijffer (1638) 0-1; 
André de Groot (1408) - Bart Stroucken (--) 0-1; Bryan 
Hieltjes (1214) - Peter Groenewald (1468) ½-½; Jelle 
Noordhuis (1258) - Marinus Mulders (1414) 0-1; Quoc My 
Tran (--) - Frans Drummen (1390) 0-1; Cesar Eisma (--) - 
Eline Koch (1237) ½-½; Jan Diekema (1035) - Erik Kas-
termans (1381) 0-1; Bert Maas (1048) - Paul van Deemen 
(1376) 0-1. Eindstand 1-7. 
 

Uitslagen interne competitie 12e ronde (29 november 2018): 
Hogenhout - Wilgenhof ½-½; R. Janssen - Berkhout ½-½; T. 
Janssen - de Kort ½-½; R. Wille - Fassaert ½-½; Huizinga - 
Eggink 0-1; de Mol - Kusters ½-½; Peters - Passchier 0-1; 
Vermeer - Kooij ½-½; Kooman - van Belle 0-1; Brandt - 
Kees van Keulen 1-0; Koeweiden - Bijlsma 1-0; Schunck - 
van Buren ½-½; Arends - van Deursen 1-0; Eisma - Molla-
hosseini 0-1; Hartogh Heijs - van Lotringen 0-1; Stibbe - 
Zuidema 0-1; Diekema-van der Jagt 0-1; Berben-Droop 1-0; 
Maas - van Brink 1-0; Verhaar - R. Hendriks 0-1. 
Uitslagen ASV-beker: Naber – van Rijn 0-1; R. Verhoef – 
Boel ½-½ (Boel wint na snelschaken); V. van Kuijk – Boon-
stra 0-1; A van Kuijk - Witmans 0-1. 


