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58e jaargang no. 4      donderdag 24 januari 2019
Oploswedstrijd: Voor een studie was deze opgave wel erg 

simpel. Maar het zou 
zomaar in een partij 
voor kunnen komen. 
Inderdaad daarom is 
het nuttig om er naar 
te kijken. De compo-
nist is J. Gunst en dat 
deed hij in 1926. Wit 
aan zet wint. Oplos-
sing: 1. h5, Ke5 2. 

h6, Kf6 3. Lh5! en de 
witte koning moet de 
2 pionnen stoppen, 
wat niet moeilijk is, 

waarna wit wint omdat zwart in zetdwang komt! 
 

Stappenexamens: Normaliter worden in juni bij zowel de 
jeugd- als volwassenencursus van de donderdagavond de 
zgn. stappenexamens afgenomen. Vorige week donderdag 
was er bij de volwassenen een extra ronde. Cesar Eisma en 
Raymond Hendriks deden zowel het Stappenexamen 1 als 2. 
Dat leverde 4 tienen op wat ik niet eerder heb meegemaakt. 
's-Avonds troffen Cesar en Raymond elkaar voor de interne 
competitie waarbij zij hun geleerde kunsten in de praktijk 
brachten. Dineke Gorissen kon natuurlijk niet bij haar ge-
zinsleden achterblijven en haalde het Stappendiploma 1. 
Hartelijk gefeliciteerd. We zijn trots op jullie! Kees van Keulen 
 

Externe competitie: In de 4e ronde van de SOS-competitie 
zijn vorige week de volgende resultaten geboekt: ASV-1 
hield flink huis bij Rivierenland. Bij de koploper werd een 
ruime 6-2 zege geboekt. Daarentegen verloor ASV-7 bij De 
Cirkel-2 in Ede met 5½-2½. ASV-2 speelde thuis met 4-4 
gelijk tegen Pegasus uit Zwolle. ASV-3 verloor de uitwed-
strijd tegen de Edese SV met 4½-3½. ASV-5 daarentegen 
blijft het goed doen. Nu werd De Elster Toren-2 met 5½-2½ 
verslagen. Vanavond speelt ASV-4 nog thuis tegen Het 
Kasteel-1 uit Wijchen. In deze EP de eerste verslagen in 
chronologische volgorde te beginnen met ASV-6 en ASV-8 
die al op 10 januari speelden. 
 

ASV-6 behaalt mooie en ruime zege: Op donderdag 10 janu-
ari jl. mocht ASV-6 de strijd aangaan tegen Wageningen-4. 
Gelet op de scores van de afgelopen wedstrijden moest er 
voor ASV-6 kans op een overwinning in zitten. En dat 
maakte ASV-6 waar door met 6-2 te winnen. En dat nog wel 
tegen een team met 3 dames aan de borden 6, 7 en 8. Het had 
nog mooier kunnen zijn. De verliezers Kees van Keulen en 
Ko Kooman hebben beiden vrijwel gewonnen gestaan maar 
verloren alsnog. Daar staat tegenover dat Hendrik van Buren 
verloren heeft gestaan maar toch met winst de partij afsloot. 
Schaken blijft een grillig en spannend gebeuren. Peter van 
Deursen zorgde voor het eerste winstpunt. Hij speelde met 
wit de Scandinavische opening waarop zijn tegenstander 
reageerde door zoveel mogelijk af te ruilen. Het eindspel 

werd bereikt met voor Peter 1 pion meer en beiden 1 toren. 
Na een passieve verdedigende zet van zijn tegenstander 
konden de torens worden geruild en een vrijpion promoveren 
naar winst. Datzelfde gebeurde bij Zekria Amani aan bord 1. 
Een spannende partij met voor beiden kansen om door te 
breken maar de verdediging van beide spelers voorkwam 
dat. Tot Zekria in het eindspel met 2 verbonden vrijpionnen 
de partij in winst kon omzetten. Gerrie Arends had het zwaar 
met zijn tegenstandster. Zij kwam met een geweldige aanval 
over de koningsvleugel maar Gerrie verdedigde met verve en 
kon het initiatief overnemen. Een knappe partij met uiteinde-
lijk winst. Herman de Munnik had het iets gemakkelijker. 
Reeds vanaf het begin had hij het initiatief en kon met een 
paardvork een stuk veroveren. Daarna was het de partij uit-
spelen. Hans speelde met wit zijn favoriete opening. Zijn 
tegenstander had daar geen goed antwoord op en verloor 
reeds bij zet 15 een paard. Daarna was het afruilen en de 
winst opstrijken. Ko speelde overwegend een verdedigende 
partij waarbij zijn tegenstander zeer veel tijd gebruikte. Toen 
deze nog minder dan 5 minuten had maakte Ko een dek-
kingsfout voor zijn paard dat hij dreigde te verliezen. Of het 
door te spanning kwam of door andere oorzaken maar Ko 
deed een onreglementaire zet waardoor zijn tegenstander er 
2 minuten bij kreeg. Het verlies van zijn paard en de meer 
beschikbare tijd van zijn tegenstander was teveel voor Ko en 
hij gaf op. Hendrik van Buren zat in de opening zeldzaam te 
draaien. Hij gaf met zwart 2 tempi weg en stond dan ook 
spoedig verloren. Wonder boven wonder wist hij in 
(schaak)leven te blijven. Zijn tegenstander kreeg wel dege-
lijk kansen maar kon de sleutel tot winst niet vinden. Om een 
halfje te verkrijgen bood hij remise aan dat door Hendrik 
werd geweigerd en terecht. 3 zetten later gaf zijn tegenstan-
der op. Kees van Keulen speelde onder druk, ontworstelde 
zich daarvan en kwam een kwaliteit voor met in feite een 
gewonnen stelling. Maar door hevige tijdnood werd een 
toren en de partij weggegeven. Einduitslag 6-2.  Ko Kooman 

Gedetailleerde uitslag ASV-6 – Wageningen-4 (SOS-

competitie): Zekria Amani (1623) – Koen Uitdehaag (--) 1-

0; Ko Kooman (1406) – Jan de Bont (--) 0-1; Kees van 

Keulen (1356) – Marc Bruggeman (1117) 0-1; Hans De-

rendorp (1377) – Leendert van der Waal (919) 1-0; Hen-

drik van Buren (1504) – Marijn Verweij (--) 1-0; Herman 

de Munnik (1409) – Erica Jansen (--) 1-0; Gerrie Arends 

(1483) – Marielle ten Have (1012) 1-0; Peter van Deursen 

(1309) – Chula Bruggeling (--) 1-0. Eindstand 6-2. 
 

Nipt verlies ASV 8: Ook dit keer was het een wedstrijd van 
net niet, maar we komen steeds dichterbij. Het eindresultaat 
tegen het sterke Doesborgh-1 geeft zeker het nodige extra 
vertrouwen. Jan Diekema verloor in de opening al een pion, 
waarvan hij na afloop wist te melden dat hij een slechte 
opening had gespeeld. Hij kreeg in de partij ook nog eens 
tweemaal een vork over zich heen, waarna hij het voor ge-
zien hield en zijn tegenstander feliciteerde. Andre de Groot 
kwam gelijk uit de opening maar kreeg het moeilijk op zijn 
rokadestelling. Hij had wat tempo’s verloren en probeerde 
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alles te verdedigen. Omdat passen bij deze sport niet mag 
was hij naarstig op zoek naar een zet, alles stond alles te 
verdedigen, toen zijn tegenstander besloot de boel open te 
breken. Daarbij werd over het hoofd gezien dat de torens 
elkaar dekten, dus dit plan leverde Andre een volle toren op 
en even later ook de partij (1-1). Christian Simon stond een 
flink aantal zetten gelijk, toen hij een combinatie probeerde 
die hem een pion opleverde. Daarna zag hij zijn tegenstander 
ook nog een paard “weggeven”, die natuurlijk werd geno-
men. Christian speelde daarna de partij vakkundig naar winst 
(2-1). Theo van Lotringen kwam redelijk uit de opening, 
maar verloor daarna een pion. Zijn tegenstander ruilde vrij 
snel de dames af, waarna het lang vechten werd, tot het mo-
ment waarop Theo in het eindspel een paard cadeau gaf en 
eigenlijk wel op kon geven (2-2). Bert Maas won vanuit de 
opening 2 pionnen en tot zijn grote verassing zag hij dat 
uitgroeien tot 4 pionnen, waarna hij de partij op eenvoudige 
wijze wist te winnen (3-2). Bryan Hieltjes kwam niet goed 
uit de opening, verloor ergens een pion, maar wist alles nog 
goed te houden. Toch werd hij langzaam in de verdediging 
gedrongen en kwam er een toren op de 2e rij binnen. Dit 
werd door zijn tegenstander langzaam maar grondig naar 
winst gevoerd (3-3). Cesar Eisma met wit aan het zesde bord 
werd van zijn stuk (!) gebracht door de hem onbekende Al-
jechin-opening van zwart maar hield zich staande. Met zijn 
mislukte penning op zet 16 echter gaf Cesar het initiatief aan 
zwart die het niet meer weggaf. Toen werd het verdedigen 
geblazen. Het werd een martelgang. Zwart werkte knap en 
beheerst toe naar promotie van de vrijgemaakte h-pion. Met 
een dame achterstand moest Cesar het na 40 zetten wel op-
geven: (3-4). Jelle Noordhuis had een aanval gepland op de 
koningsvleugel maar had te weinig stukken daarvoor inge-
zet, daardoor kon zijn tegenstander het goed pareren. Mede 
door tijdsdruk werd door Jelle remise geaccepteerd en werd 
de 3½-4½ eindstand een feit.  André de Groot  

Gedetailleerde uitslag ASV-8 – Doesborgh-1 (SOS-

competitie): Christian Simon (--) – Robbie Gerhardus 

(1816) 1-0; Bryan Hieltjes (1214) – Eric Langedijk (1880) 

0-1; Theo van Lotringen (1228) – Patrick van Waarden-

burg (1745) 0-1; André de Groot (1408) – Fred Rienstra 

(1617) 1-0; Jelle Noordhuis (1258) – Ben Lievers (1496) ½-

½; Cesar Eisma (--) – Jan Ravensteijn (1471) 0-1; Jan 

Diekema (1035) – Chiel Verhagen (1456) 0-1; Bert Maas 

(1048) – Joop Crooy (1456) 1-0. Eindstand 3½-4½. 
 

Ruime zege ASV-1: Barth Plomp had het voorrecht zijn 
partij vooruit te spelen tegen Rivierenland. Hij offerde zich 
op door een nederlaag te accepteren en daarmee het team op 
scherp te zetten. Dat dit was gelukt bleek op dinsdagavond 
15 januari toen de overige 7 partijen werden gespeeld. Met 
een enkele verschuiving in het team wisten wij de koploper 
alsnog stevig te vloeren. Bob Beeke voerde op rustige wijze 
de druk op, creëerde wat zwaktes bij de tegenstander, pakte 
een pionnetje mee en haalde vervolgens het volle punt bin-
nen. Koen Maassen van den Brink hield lange tijd de stand 
in evenwicht, wachtte tot zijn tegenstander niet veel tijd 
meer had en sloeg toen hard toe met een paardoffer. De 
tegenstander kon geen weerlegging vinden en de achterstand 
bij aanvang werd hiermee omgebogen in een 2-1 voor-
sprong. Daarna was het hek van de dam en in de laatste fase 
volgende de punten zich snel op. Leon van Tol pakte een 
pion op, was zo vriendelijk deze weer snel in te leveren, 
maar liet daarna echt zien wie de grootste kwaliteiten bezat. 
Coen Mekers had geen makkelijke avond. Zijn tegenstander 
offerde een pion voor actief stukkenspel. Dit leverde hem 
twee pionnen op. Maar Coen hield manmoedig stand en wist 
het eindspel netjes tot remise te leiden. Anne Paul Taal 
bouwde een gezonde stelling op, overzag dat hij geen stuk 

hoefde te verliezen, maar rechte zijn rug en na de opmerking 
"nu hebben we drie keer dezelfde stelling" was ook hier een 
half punt binnen. Dirk Hoogland speelde een rustige partij, 
moedigde zijn tegenstander aan om met zijn pionnen naar 
voren te komen en wist op het juiste moment de stelling te 
breken. De één na de andere pion kon worden opgeraapt en 
uiteindelijk leverde dat het volle punt op. Wouter van Rijn 
kreeg een aanvalslustige speler tegen over zich. Wouter werd 
vanuit de opening in de verdediging gedwongen en moest 
diverse offermogelijkheden pareren. Dit deed hij vakkundig, 
sloeg de aanval af, nam het initiatief over en haalde als laat-
ste het volle punt binnen. Eindstand 6-2 in het voordeel van 
ASV-1.     Dirk Hoogland 

Gedetailleerde uitslag Rivierenland-1 – ASV-1 (SOS-

competitie): Mark Agterberg (2064)-Bob Beeke (2281) 0-1; 

Hamoen Habibi (2162) – Dirk Hoogland (2071) 0-1; Ar-

thur Maters (1935) - Wouter van Rijn (2111) 0-1; Jasper 

Straaten (1950) - Léon van Tol (2220) 0-1; Rudy Veenhoff 

(1941) - Koen Maassen van den Brink (2014) 0-1; Philippe 

Friesen (1953) - Barth Plomp (1907) 1-0; Aat Liefbroer 

(1893) - Anne Paul Taal (1880) ½-½; Evert Aalten (1946) - 

Coen Mekers (1867)½-½. Eindstand 2-6. 
 

Wijk aan Zee: Na de weekendvierkampen met 7 ASV-ers, 
waarover ik u vorige week verslag deed, was het de beurt 
aan de doordeweekse vierkampen met daarbij weer 3 club-
genoten. Ook zij mochten zich op het grootmeesterniveau 
bewijzen. Barth Plomp eindigde gedrieën met 2 uit 3 op een 
gedeelde 1e plaats in groep 3L. Allen wonnen van nummer 4 
in deze vierkamp en de partijen onderling eindigden in remi-
se. Albert Marks werd met 1½ uit 3 gedeeld 2e in groep 5H. 
Winst in de openingsronde werd afgewisseld met verlies 
tegen de groepswinnaar in ronde 2. Met een remise sloot 
Albert zijn vierkamp af. Bob Kooij werd in groep 7O onge-
deeld 2e met 1½ uit 3. Ook hij won in de 1e ronde maar dat 
bleek geen garantie voor verdere winst. Ronde 2 ging verlo-
ren tegen de groepswinnaar maar die won uiteindelijk al zijn 
partijen. In ronde 3 stelde Bob met een remise zijn 2e plaats 
veilig! Daarna keken we met belangstelling of Peter Boel 
opnieuw in staat zou zijn om “zijn” titel bij het journalisten-
kampioenschap te winnen. Hij won immers al 12 keer eer-
der. Op rating was Peter de favoriet in dit 24 journalisten 
tellende deelnemersveld. De start was goed. De eerste 3 
ronden werden, zoals haast verwacht, in winst omgezet. 
Daarna volgden 2 remises. Eerst tegen Alexander Munning-
hof, die een uiterst sterk toernooi speelde, en in ronde 5 
tegen Hans Berrevoets. Na winst in ronde 6 leek Peter de 
beste papieren te hebben. Hij kwam toen weer op een ge-
deelde 1e plaats met Munninghof. Maar wat gebeurde in de 
slotronde: beide koplopers verloren maar niemand profiteer-
de echt. Zo eindigden er maar liefst 4 spelers op een gedeel-
de 1e plaats. Een barrage moest nu de beslissing brengen. 
Daarin werd Peter 2e achter de nieuwe journalistenkampioen 
Benno de Jongh, tegen wie Peter vorig jaar de barrage won. 
Intussen zijn ook de tienkampers een aardig eind gevorderd, 
daarover volgende week meer! 
 

Uitslagen interne competitie 18e ronde (17 januari 2019): 
Knuiman - Storms 0-1; de Kort - Brandt ½-½; Passchier - R. 
Wille 1-0; Derendorp - Kooij ½-½; van Belle - Kees van 
Keulen 1-0; van Buren-Vermeer 0-1; van Deursen-Kooman 
1-0; Wijman - Arends 0-1; van Lotringen - J. Sanders 0-1; 
van der Jagt - Mollahosseini 0-1; B. Hamers - Gubbels 1-0; 
Eisma - R. Hendriks 0-1; Hartogh Heijs - Verhaar 1-0; 
Stibbe - Samman ½-½; Berben - Burger 1-0. 
Uitslagen ASV-beker: P. Hamers - Boonstra 0-1; van Hat-
tum - de Groot 1-0; Bohlsen - van Rijn 1-0. Beslis-
sings(rapid)partijen Fassaert - Huberts 1½-½. 


