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58e jaargang no. 1      donderdag 3 januari 2019
Oploswedstrijd: Mijn Duitse schaakblad schreef in superla-
tieven over deze combinatie. Dat vind ik zwaar overdreven. 
Het is wel mooi, maar ligt wel erg voor de hand. De stelling 
komt uit de partij Landa - S. Kasparov (dat is dus die naam-

genoot uit Belarus) 
gespeeld bij het Mun-
sterland Open 2002. 
Wit speelt en wint. 
Oplossing: 1. Dc6! De 
partij ging verder met 
1…Db8 (1…Txc6 
gaat sowieso niet) 2. 
b7, a5 3. Da6 en zwart 
gaf op. 
 

Beste wensen: Het 
bestuur van ASV 
wenst u een heel voor-

spoedig en vooral gezond 2019 toe met natuurlijk ook weer 
heel veel schaakplezier. We gaan vanavond op onze eerste 
clubavond in het nieuwe jaar natuurlijk weer met veel en-
thousiasme verder met onze interne competitie. Ongetwijfeld 
heeft u weer de nodige goede voornemens gemaakt met 
vooral mooie overwinningen, veel elo-winst etc etc. Belang-
rijker nog is dat we er met zijn allen weer een mooi 
(schaak)jaar van gaan maken! Ik zal u in En Passant vanzelf-
sprekend weer wekelijks informeren over alle nieuwsfeiten 
rond onze vereniging. Het schaakjaar beginnen we a.s. zater-
dag meteen goed met de organisatie van het snelschaakkam-
pioenschap van de OSBO in ons clubgebouw met op de 
deelnemerslijst ook al weer veel ASV-ers. 
 

Fischer Random Chess: Vorige week sloten we het schaak-
jaar 2018 af met weer een gezellig avondje Fischer Random 
Chess met natuurlijk daarbij oliebollen en lekkere hapjes. 
Van Nico Schoenmakers, die het gebeuren natuurlijk weer in 
goede banen leidde, kreeg ik onderstaande gegevens. 
Regerend Fischerrandom-kampioen Dirk Hoogland prolon-
geerde op “derde Kerstdag” zijn Herfstkampioenschap Fi-
scherrandom. Met een zgn. 
‘Bobby’ (4 uit 4) was hij deze 
avond superieur aan zijn 
tegenstanders. Een peloton 
van 5 spelers met 3 punten, te 
weten Sander Berkhout, Jan 
Groen, Koen van Keulen, 
Bart de Kort en ‘runner up’ 
Vadim van Kuijk, zit op het 
vinkentouw. Het statement 
van de avond kwam dit keer 
van Siert Huizinga. Nadat 
Siert remise had gespeeld 
tegen Ruud Wille merkte hij 
droog op, dat “dat kwam 
vanwege het hoge niveau van 
zijn partijen”. “Kijk maar 
naar de recente wereldkampi-
oenschapsmatch Carlsen-

Caruana”, grapte Siert. “Ook daar eindigden namelijk alle 
partijen in remise…”. De beslissing in dit kampioenschap 
valt op donderdag 4 juli, de laatste clubavond van dit sei-
zoen.     Nico Schoenmakers 
 

Daglichtschaak: A.s. dinsdag 8 januari a.s. ontvangt Jan 
Vermeer u weer met veel plezier in het Nivon-gebouw aan 
de Molenbeekstraat 26A voor de volgende aflevering van het 
Daglichtschaak. Aanvang 14.00 uur. Het jaar begint dus met 
een gezellige schaakmiddag ook meteen weer goed. 
 

Ruime nederlaag ASV-4 in KNSB: Veenendaal-1 is de grote 
favoriet in deze 4e klasse dus vooraf was de vraag: hoeveel 
punten gaan we scoren? We hebben op elk bord geknokt 
voor wat we waard waren, maar het niveauverschil was 
gewoonweg te groot, met gemiddeld 250 punten minder per 
bord kunnen we spreken van een normale uitslag. Alleen 
Gerben Hendriks, Ivo van der Gouw en Steven Braun wisten 
een halfje in de wacht te slepen. Ivo speelde een Nimzo-
Indische opening, waarbij wit met meer activiteit uit de ope-
ning kwam. Echter het vervlakte in het middenspel en zo 
werd na enig manoeuvreren tot remise besloten. Gerben 
speelde een aparte opening die uiteindelijk een soort Ko-
nings-Indiër werd en met zwart is het soms goed om de 
manoeuvre Ph5-Pf4 te spelen. Wit kreeg hierbij een mooie 
open e-lijn met een pion op d5, dus Gerben kneep ‘m wel. 
Gelukkig kon hij veel afruilen, zijn paard op d6 zetten en een 
sterke loper afruilen. Met ongelijke lopers werd het remise. 
Steven was vanaf zet vier aan het improviseren bij een voor 
hem onbekende variant van de Caro-Kann. Op de 5e zet was 
de scherpe toon gezet en die bleef eigenlijk tot aan het eind 
erin. Al na negen zetten werden de dames geruild en werd 
het extra scherp. Aan beide kanten hingen er torens alsof ze 
niet belangrijk waren. Steven dacht even een stuk te winnen, 
maar dit bleek helaas niet te kloppen. Het was vrij onduide-
lijk wie er beter stond, maar op de 20e zet ging Steven met 
de koning de verkeerde kant op. Als wit hierna de juiste zet 
had gespeeld zou Steven een stuk verliezen maar gelukkig 
koos wit voor een mindere zet. Daarna stond wit nog iets 
beter, maar omdat ze inmiddels beiden in tijdnood zaten 
werd er bij zetherhaling remise overeengekomen. Tot zover 
de remises, we gaan nog kort in op de nederlagen, waarbij 
met name René van Alfen en Paul de Freytas erg taai waren 
tegen 2300+ spelers. Rob van Belle leek goed uit de opening 
te komen maar werd fijntjes gewezen op de zwaktes in zijn 
stelling. Hij werd langzaam maar zeker weggespeeld en gaf 
bij verlies van de tweede pion op. Jarenlang rommelen met 
openingen brengt weinig goeds, meldde Paul na de partij. 
Slechts een slechte stelling, zelfs met wit. Toen zwart wat al 
te voortvarend te werk ging, kostte hem dit een pion, maar 
wel met goede tactische mogelijkheden. Een tweede pion 
ging eraf toen hij dacht Paul’s dame te winnen. Edoch, ten 
koste van een pion wist Paul zijn dame te redden. Paul kon 
zelfs nog een pion winnen, maar kon de gevolgen niet over-
zien in tijdnood. Maar wat hij speelde was ook niet slecht. 
Volgens een computer zal Paul wellicht gewonnen hebben 
gestaan. Jammer genoeg liet hij in tijdnood een paar steken 
vallen en verloor. Ruud Verhoef speelde de opening sterk 

Stand Fischer Random Chess 
seizoen 2018-2019 na 4 ronden: 
1 Dirk Hoogland 4 
2 Sander Berkhout 3 
 Jan Groen 3 
 Koen van Keulen 3 
 Bart de Kort 3 
 Vadim van Kuijk 3 
7 Ron Brachten 2½ 
 Koen Maassen vd Brink 2½ 
 Kazem Molahosseini 2½ 
10 Hendrik van Buren 2 
 Erik Gort 2 
 Kees van Keulen 2 
 Henk Schunck 2 
 Jan Vermeer 2 
 Ruud Wille 2 
 Jan Zuidema 2 
17 Frans Berben 1½-3 
 Siert Huizinga 1½ 
 Theo Koeweiden 1½ 
 André van Kuijk 1½ 
 Hub Kusters 1½ 
22 Hans Derendorp 1 
 Ko Kooman 1 
 Ahmad Samman 1 
25 Ernst Singendonk 0-3 
 Cor van der Jagt 0 
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maar koos in het middenspel een verkeerde voorzetting door 
lang te rokeren. Het was uiteindelijk zwart die hier de vruch-
ten van plukte, met een scherpe aanval werd de partij beslist 
in Ruud zijn nadeel. Désiré Fassaert verloor in de opening 
een pion, hij kreeg daarvoor wel enige compensatie, maar 
toen hij vervolgens tactische verwikkelingen creëerde, ging 
het voor hem mis. René kwam met ongeveer gelijk spel uit 
de opening maar koos in het middenspel het verkeerde veld 
voor zijn paard waarna wit een duidelijk plusje had. Er ston-
den toen alleen nog zware stukken en een loper tegen paard 
op het bord. Nadat wit vervolgens een koningsaanval opzette 
moest René alle zeilen bijzetten en miste hij op zet 31 een 
kans op minimaal gelijkspel. Daarna ging het rap en na een 
kwaliteitsoffer van wit leek het spoedig mat te lopen. Aan 
het einde deed wit het nog verkeerd en had René een eind-
spel van K+L+2pi tegen K+3pi kunnen afdwingen dat remi-
se leek te worden. Nu besliste de vrije g-pion de partij. Zo 
kwam een eind aan een lange schaakmiddag. Op de meeste 
borden werden leuke partijen gespeeld en met leerzame 
analyses op ‘meester’-niveau werd nog nagetafeld. Op zich 
al een mooie prestatie, aangezien Veenendaal gewoonweg 
niet in de 4e klasse thuis hoort.  Ruud Verhoef 

Gedetailleerde uitslag Veenendaal-1 – ASV-4: Etiënne 
Goudriaan (2317) – Paul de Freytas (1938) 1-0; Erik van 
den Dikkenberg (2122) – Désiré Fassaert (1862) 1-0; Joost 
Offringa (2304) – Ruud Verhoef (1858) 1-0; Stefan Bekker 
(2308) – René van Alfen (1807) 1-0; Johan van den Brink 
(1891) – Ivo van der Gouw (1830) ½-½ Arjen Loonstra 
(1904) – Gerben Hendriks (1794) ½-½; Gunie du Chatinier 
(1905) – Rob van Belle (1704) 1-0; Henk Don (1933) – 
Steven Braun (1738) ½-½. Eindstand 6½-1½. 
 

ASV-2 wint ook 3e wedstrijd: Op donderdag 13 december 
trof ASV-2 in de SOS-competitie in de 3e ronde in Beek-
bergen het laag geklasseerde VDS. Uiteindelijk werd het een 
makkelijke overwinning voor ons team. Toon Janssen had 
jaren geleden al tegen zijn tegenstander gespeeld. Die speel-
de toen na Toon’s 1. e4 het niet zo vaak gespeelde 1…Pc6. 
Toon wilde nu niet verrast worden vandaar dat hij ditmaal 1. 
Pf3 opende. Na wederzijds taai spel, besloot Toon in een iets 
mindere stelling een remiseaanbod te plaatsen, dat zijn te-
genstander aannam. Bij Jeroen Kersten opende zijn tegen-
stander met 1. d4, waarna er een soort geweigerd damegam-
biet ontstond. Al snel werden er enkele stukken geruild en 
kreeg zijn tegenstander een fantastisch paard op e5, waar 
Jeroen de hele partij last van heeft gehad. In het late midden-
spel offerde zijn tegenstander het bewuste paard, wat achter-
af winnend bleek te zijn. Gelukkig voor Jeroen koos zijn 
opponent de verkeerde voorzetting en gaf deze op met nog 
twee minuten op de klok. De tegenstander van Koen van 
Keulen pakte met zijn dame een vergiftigde pion, waardoor 
Koen op de vijandelijke dame kon gaan jagen. Hierdoor 
kwam deze zo slecht (op b8) te staan, dat ze niet meer mee 
kon helpen in de verdediging. Nadat Koen alle stukken op de 
koning had gericht won hij uiteindelijk eenvoudig. Hans 
Rigter speelde (weer) zijn favoriete Franse verdediging. Met 
een bekende truc won hij een pion. Met zorgvuldig spel won 
hij er in het eindspel nog een, waarna zijn tegenstander op-
gaf. Nico Schoenmakers won vanuit de opening een pion en 
wist vervolgens zwart’s damevleugel te verzwakken. Door 
een onnauwkeurigheid van Nico wist zijn tegenstander de 
pion weer terug te winnen en kwam de partij in tactisch 
vaarwater. Door een schijnoffer met zijn paard (op pion e6) 
won Nico 3 pionnen en uiteindelijk het stuk terug en daar-
mee de partij. Piet de Mol belandde na de opening in gelijke 
stand. Zijn tegenstander meende een pion te kunnen winnen 
maar had echter mat "achter de paaltjes" overzien. Zo kwam 
Piet een kwaliteit voor en zijn stukken beheersten verder de 
open lijnen, waardoor de rest niet moeilijk meer was. Edwin 
Peters speelde een solide partij die uiteindelijk in remise 
eindigde. Jan Groen speelde een Siciliaan en stond de hele 

partij overwegend, maar kon geen beslissing forceren. In de 
tijdnoodfase overzag hij een aftrekschaak, waardoor hij zijn 
dame verloor. Met deze overwinning heeft ASV-2 de leiding 
in deze poule vast in handen.  Jeroen Kersten 

Gedetailleerde uitslag VDS – ASV-2 (SOS-competitie): 
Remco Pihlajamaa (1921) – Toon Janssen (1808) ½-½; 
Erwin Greven (1804) – Jeroen Kersten (1811) 0-1; Carlo 
Buijvoets (1731) – Koen van Keulen (1634) 0-1; Frits Wil-
brink (1727) – Hans Rigter (1792) 0-1; Johan van Ommen 
(1697) – Nico Schoenmakers (1758) 0-1; Hans Hertgers 
(1626) – Piet de Mol (1796) 0-1; Miguel Tervooren (1620) 
– Edwin Peters (1695) ½-½; Gerald Visch (1548) – Jan 
Groen (1711) 1-0. Eindstand 2-6. 
 

Mooie overwinning van ASV-3 tegen Zevenaar: ASV-3 
heeft zich na een valse start tegen Velp en een verdienstelijk 
gelijkspel tegen SMB via een 5½-2½ overwinning tegen 
Zevenaar in de SOS-competitie in de middenmoot genesteld 
van de eerste klasse C. Robert Naasz was tegen zijn gewoon-
te in ditmaal als eerste klaar. Het risico van zijn koning blij-
vend in het midden en een gelijke stelling deed hem na lang 
nadenken besluiten het remiseaanbod van zijn tegenstander 
te aanvaarden. Jeroen van Ginneken had inmiddels een stuk 
veroverd tegen 2 pionnen. Het vergde de nodige precisie en 
techniek om het eindspel van paard plus loper en 2 pionnen 
tegen loper en 4 pionnen te winnen. Even dreigde zelfs het 
beruchte eindspel van paard en loper te ontstaan. Direct na 
zijn winst vielen er nog 2 beslissingen en beide in ons voor-
deel. Wisse Witmans had een veelbelovende stelling waarin 
zijn tegenstander een penning op de b-lijn onderschatte. 
Wisse veroverde daardoor een stuk en na nog enkele zetten 
geloofde zijn tegenstander het wel. Marco Braam had met 
zwart het initiatief gegrepen en via dame en paarden drong 
hij dreigend binnen. Wellicht had Marco al beslissend op g2 
kunnen offeren. Hij koos voor het vasthouden van de druk 
op de koningsstelling. Daarbij kreeg hij onverwacht hulp van 
zijn tegenstander. Hij wilde Marco’s paard verdrijven maar 
zette daarbij zijn toren en prise. Marco aanvaardde dit ca-
deautje en zijn tegenstander gaf zich onmiddellijk over. De 
tussenstand was daarmee gekomen op 3½-½. In de vier res-
terende partijen was min of meer sprake van evenwicht. De 
eerstvolgende beslissing viel bij Dick Vliek. In een vroeg 
stadium had hij op advies van Jan Groen remise afgeslagen. 
Hij kwam echter via een ongeveer opgesloten loper in grote 
problemen. Hij overleefde dat en kon even later met een 
toren binnendringen en enkele pionnen en de partij winnen. 
Dat betekende het beslissende punt. Bij Jan Willem van 
Willigen werd toen de vrede getekend. Hij had een moeilijke 
partij waarin zijn opponent een klein maar blijvend voor-
deeltje met het loperpaar had. Toen er een loper geruild was, 
stond Jan Willem zeker niet minder. Ook bij Jan Groen werd 
tot remise besloten. Jan heeft het lang geprobeerd, maar de 
remisemarge werd eigenlijk nooit verbroken in deze partij. 
Het langst durende gevecht vond aan bord 1 plaats. Gerben 
Hendriks speelde tegen Albert Janssen, de veruit sterkste 
Zevenaarder. Het werd een scherpe ingewikkelde stelling die 
Gerben moest keepen. Hij vond lang ingenieuze verdedi-
gingszetten maar in tijdnood verloor hij echter het juiste 
spoor en moest zich gewonnen geven. Een mooie overwin-
ning van 5½-2½ waarmee we precies op een 50% score zijn 
gekomen na 3 ronden. Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Zevenaar-1 (SOS-
competitie): Gerben Hendriks (1794) - Albert Janssen 
(2048) 0-1; Jeroen van Ginneken (1798) - Hans Castrop 
(1774) 1-0; Jan Willem van Willigen (1738) - Marijn Fre-
riks (1761) ½-½; Robert Naasz (1785) - Edzard Bosch van 
Rosenthal (1622) ½-½; Marco Braam (1751) - Daniel Mei-
boom (1636) 1-0; Jan Groen (1711) - Jan Elfrink (1621) 
½-½; Dick Vliek (1689) - Daan Wijnholts (1608) 1-0; Wis-
se Witmans (1608) - Pieter van der Poel (1490) 1-0. Eind-
stand 5½-2½. 


