
 

  

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. 44      donderdag 27 december 2018
Oploswedstrijd: Een studie van Möller uit 1912 moest u 
vorige week zien op te lossen. Het KNSB-blad schreef hier-

over: “dit fraaie eind-
spel heeft, blijkens de 
gemaakte opmerkin-
gen, zeer de aandacht 
van de oplossers 
getrokken.” Dan 
mogen ASV-ers toch 
ook wel genieten. Wit 
speelt en wint. Bij 
een studie dient u de 
volledige winnende 
variant te geven. 
Oplossing: 1. Th5, 
Tc4 2. Th4! Txh4 3. 
g4 en wit wint.  
 

Laatste avond: Zo beste mensen, vanavond sluiten we het 
schaakjaar 2018 af een gezellige schaakavondje Fischer 
Random Chess. Gewoon lekker ontspannen met zijn allen 
plezier hebben op het schaakbord maken onder leiding van 
onze eigen “Mr. Fischer” Nico Schoenmakers. Een mooi 
moment ook om nog even terug te blikken op al die gezelli-
ge en steeds drukker bezochte clubavonden, maar ook wel-
licht op uw eigen resultaten. Fijne jaarwisseling!! 
 

Externe competitie: Vorige week stonden de laatste twee 
externe wedstrijden van onze teams in de SOS-competitie op 
het programma voor dit jaar. ASV-3 boekte daarin een prima 
overwinning op Zevenaar-1 met 5½-2½ en ASV-7 was kans-
loos tegen OPC. Het werd 2-6 voor de Oosterbekers. Nog 9 
verslagen heeft u van mij tegoed. Dus in deze laatste EP van 
2018 daarvan een vervolg op de verslagen van vorige week 
voordat op 10 januari de volgende ronde start. 
 

Belangrijke punten voor ASV-1: Het eerste avondteam van 
ASV heeft donderdag 13 december jl. een belangrijke 5-3 
zege geboekt op Wageningen-1. Het was de eerste winst van 
het seizoen en die bracht ons vlaggenschip juist boven de 
streep. Aangezien de teams in de hoofdklasse elkaar in sterk-
te maar weinig ontlopen, telt elk punt. Het duel opende met 
een snelle zege van Bob Beeke. In een spannende stelling 
vergiste Erwin Oorebeek zich en dat leverde Bob een stuk 
op. Erik Wille kwam slecht uit de opening. Een op een slim 
moment geplaatst remiseaanbod voorkwam een vervelende 
avond voor onze voorzitter. Anne Paul Taal kwam wel met 
voordeel uit de opening. Hij won een pion en hield die vast 
tot in het dubbeltoreneindspel. Daar vond hij de winstweg, 
die er wel was, niet. Een mooie plusremise werd zijn deel. 
Wouter van Rijn zette ASV-1 op 3-1. Handig manoeuvre-
rend kwam Wouter (die inviel door het ontbreken van Dirk 
Hoogland en Coen Mekers) in het voordeel. Toen hij par-
does een stuk cadeau kreeg, was het snel klaar. Siert Huizin-
ga speelde actief en haalde aanvankelijk wat voordeel op de 
damevleugel. Toen het vervlakte, nam de tegenstander over 
en na stukverlies kwam Siert er met een nul een beetje karig 
beloond af. Xadya van Bruxvoort speelde een geweldige 
partij. Ze koos de aanval en ze offerde de tegenstander over-
tuigend mat. Koen Maassen van den Brink had een zware 
avond tegen Kees Stap. Met een zwakke hangpion en weinig 
activiteit leek de nederlaag een kwestie van tijd. De verdedi-
ging van Koen zat echter ingenieus in elkaar en via een dub-
bele penning won Koen twee pionnen. Vervolgens won hij 
de dame tegen toren en loper en schoof hij de stelling be-

heerst naar winst. Natuurlijk maakte de Wageninger enkele 
fouten, maar dat doet niets af aan de verdedigingskunst van 
Koen. Barth Plomp had lang compensatie voor een geofferde 
pion. Toen hij de pion terugwon, deed hij in de tijdnoodfase 
zelfs nog een winstpoging. Zijn koning trok daarvoor naar de 
overkant van het bord. Na een gemiste winst ging de koning 
op de terugtocht ineens mat.  Erik Wille 

Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Wageningen-1 (SOS-
competitie): Bob Beeke (2281)-Erwin Oorebeek (2225) 1-0; 
Wouter van Rijn (2111) – Bram de Vries (1894) 1-0; Koen 
Maassen van den Brink (2014) – Kees Stap (2051) 1-0; 
Anne Paul Taal (1880) – Cees van de Waerdt (1895) ½-½; 
Barth Plomp (1907) – Marco Otte (1824) 0-1; Siert Hui-
zinga (1749) – Joost Hooghiemstra (1747) 0-1; Erik Wille 
(1811) – Jan Willem Westerhof (1659) ½-½; Xadya van 
Bruxvoort (1597) – Alexander Vos de Wael (1573) 1-0. 
Eindstand 5-3. 
 

Knappe winst ASV-4: Met Horst Eder op het laatste moment 
opgetrommeld als invaller kwamen we in Dieren aan voor de 
wedstrijd tegen Theothorne. Na de "koppen" geteld te heb-
ben bleek dat we een man teveel hadden. Horst kreeg natuur-
lijk het recht om te spelen en uiteindelijk bezorgde hij ons 
het winnende punt. Het werd een wedstrijd die in het voor-
deel van Theothorne leek uit te vallen, toen we met 1-3 ach-
ter kwamen. Het zag er toen naar uit dat 4-4 het hoogst haal-
bare was en dan moest alles mee zitten. Jan Vermeer accep-
teerde al vroeg een remiseaanbod. Vervolgens kwamen we 
achter door verlies van Rob van Belle. Hij speelde de ope-
ning onnauwkeurig, verloor een paar tempi en stond al snel 
verloren. Bob Kooij kreeg in een Franse partij met zwart een 
agressief spelend wit tegenover zich. Toch werd de remise-
marge voortdurend niet overschreden. Bob wist, en dat was 
op dat moment ook nodig, uiteindelijk remise te forceren 
door eeuwig schaak. Door de nederlaag van Lex van Hattum 
werd het 3-1 voor Theothorne. Lex won eerst een pion maar 
overzag dat zijn tegenstander kon verdubbelen op de a-lijn. 
Hij probeerde nog tegenspel te krijgen door een vrijpion te 
creëren. Het nadeel hiervan was dat een paard de stelling 
binnendrong die in combinatie met een toren op de zevende 
rij de partij besliste. Albert Marks won zijn partij door een 
vrije c-pion bijna naar de overkant te brengen. Het lukte zijn 
tegenstander niet om de pion in te sluiten of onschadelijk te 
maken. Met secuur spel drong Albert vervolgens met zijn 
zware stukken de stelling binnen. Toen er 2 torens en een 
pion op de voorlaatste rij stonden was promotie en/of stuk-
verlies niet meer te vermijden. Hedser Dijkstra kreeg een 
remiseaanbod maar besloot gezien de stand aan de overige 
borden door te spelen. Hij stond beter maar niet meer dan 
dat. Uiteindelijk wist hij een pion te winnen en met een aar-
dige truc de partij te winnen. Daarmee kwam de stand op 3-
3. Jacques Boonstra stond op dat moment totaal verloren 
omdat hij noodgedwongen een paard moest offeren voor 2 
pionnen waarbij hij ook enkele zwaktes in zijn stelling had. 
Aanvankelijk leek zijn tegenstander de partij bekwaam uit te 
spelen maar liet toen ergens zomaar een paard in staan. Ge-
zien de stand van de wedstrijd had de speler van het Dieren-
se team met remise genoegen moeten nemen maar hij bleef 
op winst spelen. Met nog enkele zwakke zetten verloor hij 
zelfs en incasseerde Jacques zo het volle punt. We hadden 
nog een halfje nodig uit de partij van Horst Eder. Hij speelde 
een goede partij en stond steeds iets beter. Hij had veel ver-
trouwen in zijn stelling en ging voor de winst. Zijn tegen-
stander verdedigde niet goed en zo kon Horst zijn pluspion 
makkelijk verzilveren. Zo werd het een mooie afsluiting. 
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Eerst leek ASV-4 ten onder te gaan, maar de ontknoping was 
verrassend. Uiterst koel gespeeld ook door Jacques en Horst. 
De einduitslag kwam zo op 5-3 voor ASV-4.    Hub Kusters 

Gedetailleerde uitslag Theothorne - ASV-4: Piet Gommers 
(1786) - Jacques Boonstra (1747) 0-1; Henk Bergsma 
(1637) - Albert Marks (1667) 0-1; Harm Boertien (1635) - 
Hedser Dijkstra (1715) 0-1; Dick van Rumpt (1661) - Rob 
van Belle (1704) 1-0; Dick Vermeulen (1545) - Jan Ver-
meer (1654) ½-½; Bob Coenen (1557) - Lex van Hattum 
(1618) 1-0; Joop van Wijk (1228) - Horst Eder (1583) 0-1; 
Wilma Dufrenne (1557) - Bob Kooij (1571) ½-½. Eind-
stand 3-5. 
 

ASV-6 verslaat Veenendaal-2: Op donderdag 14 december 
speelde ASV-6 uit tegen Veenendaal-2 dat op dat moment 
met 4 matchpunten uit 2 partijen aan de leiding stond. Het 
werd voor ASV-6 een schitterende avond. Met Kazem Mol-
lahosseini en Thijs Stomphorst als de 2 invallers voor resp. 
Lion de Kok en Herman de Munnik (die geen uitwedstrijden 
meer zal spelen) werd een 6½-1½ overwinning behaald. Het 
geluk was deze avond wel aan de zijde van ASV-6. Ko 
Kooman speelde aan bord 3 met wit tegen een tegenstander 
die 200 ratingpunten hoger stond genoteerd. Maar die had 
zijn avond niet. Ko speelde rustig de opening e4, Pc3 en Pf3 
en wachtte af of en zo ja zijn tegenstander zou rokeren. Dat 
gebeurde op de 13e zet waarna Ko de aanval over de ko-
ningsvleugel kon inzetten en vervolgens zelf op zet 16 lang 
rokeerde. Er was geen vuiltje aan de lucht en de aanval werd 
geleidelijk sterker waarna de tegenstander een paar mindere 
zetten deed. Met een overmacht aan stukken werd over de g-
en h-lijn de vijandelijke koning ingesloten en bij zet 32 gaf 
zijn tegenstander op. Dat was een fraaie opsteker zeker om-
dat de andere partijen zeker niet slecht stonden. Het 2e punt 
werd gescoord door Kazem in een zeer merkwaardige partij. 
Hij stond na de opening een stuk voor en kon vervolgens 
nog een 2e stuk veroveren. Wat er daarna allemaal gebeurde 
was niet duidelijk, maar in het eindspel stond hij nog slechts 
1 pion voor en moest alles op alles zetten om remise te voor-
komen. Dat bracht hij er goed van af (0-2). Zekria Amani 
speelde aan bord 1 een degelijke en rustige partij. Hij kwam 
1 pion voor en wist door handig afruilen deze pluspion uit-
eindelijk te verzilveren. Inmiddels zat Hendrik van Buren 
aan bord 4 te ploeteren en kwam er niet aan te pas. Hij kwam 
niet goed uit de opening en reparatiepogingen faalden. De 
tegenstander behield het initiatief en benutte dat ten volle. 
Een poging van Hendrik om met geweld uit te breken ein-
digde roemloos. Zijn dame had midden op het bord geen 
enkel vluchtveld meer. Tussenstand 1-3. Kees van Keulen 
speelde aan bord 2 met zwart. Op de 8e zet maakte hij een 
fout, waardoor hij een dubbele aanval over zich heen kreeg, 
waarbij hij een pion verloor en een veel slechtere stelling 
over hield. Naar zijn mening speelde hij toen eigenlijk een 
verloren wedstrijd. Maar wellicht was deze “aanpak” niet zo 
slecht want met de hardnekkigheid waarmee Kees zich ver-
volgens verdedigde kon de aanval worden afgeslagen. Met 
nog wel 1 pion achterstand bracht Kees de partij weer in 
evenwicht. En toen ging zijn tegenstander fouten maken 
waardoor Kees de aanval kon overnemen. Na eerst de kwali-
teit te hebben veroverd en daarna omgezet in een toren voor-
deel werd de partij door zijn tegenstander opgegeven. Hans 
Derendorp had een zware avond. Zijn tegenstander speelde 
secuur en kwam uiteindelijk 2 pionnen voor te staan. Verlies 
leek niet meer te vermijden. Maar toen deed zijn tegenstan-
der een zet met de bedoeling de winst te forceren. Hij verre-
kende zich echter volledig en in plaats dat hij won kon Hans 
de winst grijpen. Dat was een meevaller. Peter van Deursen 
speelde met zwart een damegambiet. Hij kwam goed uit de 
opening, won een pion en creëerde een vrijpion op de h-lijn. 
Zijn tegenstander richtte zich het veroveren van deze pion, 
waarna Peter zijn aanval ten koste van een centrumpion naar 
de koningsvleugel verlegde. Er was weinig afgeruild en er 
ontstond een vrij ingewikkelde situatie op het bord. Gelet op 
de stand 1-5 bood wit remise aan dat door Peter terecht werd 
geaccepteerd. Thijs Stomphorst kwam in de beginfase een 
stuk voor tegen een pion. Daardoor ontstond wel een aanval 
van de tegenstander in het centrum, maar deze werd goed 
gepareerd door Thijs. Met voorzichtig manoeuvreren werd 
ook deze partij gewonnen. De eindzege kwam daarmee op 
1½-6½. Het is spannend in de poule van ASV-6 want er 

staan maar liefst 5 teams op 4 punten. De krachtsverschillen 
zijn dus gering. ASV-6 voert op dit moment de ranglijst op 
bordpunten aan.    Ko Kooman 

Gedetailleerde uitslag Veenenaal-2 – ASV-6 (SOS-
competitie): Jan van Ham (1666) – Zekria Amani (1623) 0-
1; Rob Leer (1414) – Kees van Keulen (1356) 0-1; Jaap 
van Beelen (1637) – Ko Kooman (1406) 0-1; Martjan van 
Dodeweerd (1606) – Hendrik van Buren (1504) 1-0; Ron 
Eveleens (1538) – Hans Derendorp (1377) 0-1; Arie van 
Surksum (1356) – Peter van Deursen (1309) ½-½; Ricus 
Goossens (1353) – Thijs Stomphorst (1271) 0-1; Rob van 
Oosterom (1340) – Kazem Mollahosseini (1332) 0-1. Eind-
stand 1½-6½. 
 
ASV-7 onderuit tegen OPC uit Oosterbeek: John Bijlsma 
speelde een week eerder zijn partij. Met wit speelde hij een 
aanvallende variant van het Frans. Het middenspel werd 
complexer en resulteerde in een eindspel waarin ieder een 
koning en een paard had, maar wit intussen wel 5 pionnen 
had tegen John maar 2. Te weinig voor John om nog door te 
spelen (0-1). Zo begon ASV-7 vorige week met een 0-1 
achterstand. Thijs Stomphorst maakte met zwart al snel een 
foutje in de opening. Zijn tegenspeler wist daar wel raad mee 
en speelde Thijs aan gort (0-2). Kazem Mollahosseini speel-
de met zwart in het begin best goed. Hij kwam 2 pionnen 
voor maar hij maakte op de koningsvleugel een foutje: 
Schaak met koude douche (0-3). Peter Hamers kreeg het 
Morra-gambiet tegen zich. Dat was lang geleden voor hem 
en hij wist de juiste verdediging niet, maakte een foutje en 
liep de hele partij (leuke pot trouwens) achter de feiten aan. 
Zijn tegenstander gaf zijn voordeel niet meer weg (0-4). 
Hans Meijer (wit en engels) kreeg een solide stelling. Hij 
verloor echter een paard en kon de stelling niet meer herstel-
len (0-5). Jan Zuidema (zwart) speelde de opening ongeïn-
spireerd, maar niet verkeerd. Daarna manoeuvreerde hij zo 
fout, dat er twee stukken tegelijk op zijn koning gepend 
stonden. Opgeven lag voor de hand. Zwart ruilde echter de 
dames af, Jan kon rokeren en opeens waren de kansen ge-
keerd. Mat in twee durfde Jan helaas niet aan. Had Hans 
Böhm niet ooit geschreven: als je kunt kiezen tussen mat of 
het winnen van een dame, kies dan maar voor het winnen 
van de dame. Jan won alleen een paard. Dat was gelukkig 
ook genoeg voor de partij. Jan moest alleen even geduldig de 
partij uitspelen (1-5). Al gauw kwam toen ook het tweede 
punt binnen via Cor van der Jagt (zwart). Een wedstrijd met 
wisselende kansen. Uiteindelijk tot winst gebracht vanwege 
een stormachtige aanval van Cor waarop wit geen antwoord 
had. Bij Bram Hamers ging het lang gelijk op. Zijn tegen-
stander durfde het aan het begin van het eindspel aan om zijn 
toren te ruilen tegen paard en loper. Bram gaf hem geen 
ongelijk, want hij had goed berekend dat hij daarmee positi-
oneel sterker kwam te staan. In een zeer spannend eindspel 
bleef hij een gevaarlijke dreiging houden, maar moest hij 
tegelijkertijd ook waken voor Bram’s vrijpion. Zwarts sterke 
loper en pionnen deden Bram de das om. Met nog een paar 
seconden op de klok gaf hij op (2-6). Jan Zuidema 
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - OPC: Peter Hamers (1410) 
- Alexander de Roo (1693) 0-1; John Bijlsma (1414) - Pie-
ter Anjema (1687) 0-1; Kazem Mollahosseini (1332) - Al-
bert Kroon (1506) 0-1; Hans Meijer (1348) - Piet Noord-
huis (1502) 0-1; Jan Zuidema (1352 - Herman Molendijk 
(1475) 1-0; Bram Hamers (1379) - Ahmad Abou Arshed (--
) 0-1; Thijs Stomphorst (1271) - Hans Derksen (--) 0-1; 
Cor van der Jagt (1192) - Ronald Blijlevens (--) 1-0. Eind-
stand 2-6. 
 

Uitslagen interne competitie 15e ronde (20 december 2018): 
Hoogland – Storms 1-0; Boel – Maassen van den Brink 1-0; 
R. Janssen – Knuiman ½-½; Kusters – de Kort 0-1; Huizinga 
– T. Janssen ½-½; Brandt – R. Wille 1-0; Eggink – Vermeer 
1-0; van Belle – Fassaert 0-1; van Hattum – Koeweiden 1-0; 
Eder – Derendorp ½-½; Kees van Keulen – Kooman 0-1; 
Gort – van Deursen 1-0; De Kok – Schunck 1-0; Arends – 
van Lotringen ½-½; Eisma – Diekema ½-½; Hartogh Heijs – 
van Etten ½-½; Rijmer – Stibbe 1-0; Berben – R. Hendriks 
0-1; Burger – de Groot 0-1. 
Uitslagen ASV-beker: Marks – Kooij ½-½; Peters – 
Passchier 1-0; Braun – van Buren 1-0. 


