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58e jaargang no. 5      donderdag 31 januari 2019
Oploswedstrijd: De tweezet van vorige week was redelijk 

recent. Deze dateerde 
uit 1962. Hij is niet zo 
makkelijk als hij er 
uitziet maar toch goed te 
doen. De componist was 
N. Macleod. Wit speelt 
en geeft mat in 2 zetten. 
Oplossing: de sleutelzet 
is: 1. Pc3.  
 

Jaarvergadering en 
rapid: Volgende week 
donderdag 7 februari, 
aanvang 19.30 uur, 

wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De 
vergaderstukken zijn u per mail toegezonden, dan wel 
uitgereikt. Mocht u dit niet hebben ontvangen laat het dan 
even weten. Kom tijdig! Natuurlijk wordt er ook geschaakt. 
Na afloop van de ledenvergadering spelen we de 3e 
rapidavond of, voor wie dit te snel is, de extra competitie. 
We verwachten hier tussen 20.15-20.30 uur mee te beginnen. 
 

Daglichtschaak: A.s. dinsdag is de volgende schaakmiddag in 
de reeks van het schaken overdag in het Nivon-gebouw aan 
de Molenbeekstraat. Jan Vermeer ontvangt u graag weer. 
Vanaf 14 uur starten de partijen. Veel plezier!! 
 

Bibliotheek: Ook de data voor de 2 schaakdemo’s in Rozet 
voor het voorjaar zijn intussen vastgesteld. A.s. zaterdag 2 
februari is al meteen de eerste. Natuurlijk op de bekende tijden 
tussen 13.00-16.00 uur. Of we in de hal kunnen plaatsnemen 
is nog onduidelijk vanwege tentoonstellingen op die plek 
maar dan zitten we bij de trap op de 1e en 2e verdieping. De 2e 
schaakdemo is op 6 april. Mocht u in de stad zijn kom dan ook 
een partijtje meespelen!  
 

OSBO-Cup: De bekerstrijd in de OSBO-cup gaat dit seizoen 
ook weer starten met daaronder 3 ASV-teams. De 
uiteindelijke finaledag is weer bij ASV. Helaas hebben zich 
veel minder teams ingeschreven voor deze bekercompetitie. 
We noemen onze teams voor het “gemak” ASV-1, ASV-2 en 
ASV-3 maar hun herkomst vanuit de competitie is anders. Ik 
zal het u uitleggen. De OSBO-cup is niet voor spelers uit de 
3e klasse KNSB of hoger. Vanavond speelt ASV-3. Dat is in 
feite samengesteld uit spelers van ASV-4 uit de (SOS)-
avondcompetitie. Zij spelen tegen SMB. ASV-2 is 
samengesteld uit spelers van verschillende avondteams. Zij 
spelen morgenavond in Zwolle tegen ZSG-1. Dan hebben we 
nog ASV-1, dat is het ASV-4 van de zaterdagcompetitie. Zij 
spelen op 7 februari thuis tegen OPC uit Oosterbeek. 
 

Nipt verlies ASV-3: ASV-3 heeft in de SOS-competitie tegen 
de Edese SV-1 een onnodige 4½-3½ nederlaag geleden. De 
wedstrijd begon met een zeer snelle remise van Gerben 
Hendriks. Na 10 zetten en slechts enkele minuten speeltijd 
dwong zijn tegenstander met een dameoffer eeuwig schaak af. 
Voor zo’n korte schaakavond was Gerben eigenlijk niet 
gekomen. Helaas. Gerben moest genoegen nemen met een 
half punt en kon terug naar huis. Jeroen van Ginneken speelde 
de doorschuifvariant van het Frans, maar kreeg weinig 

voordeel en er werd toen snel remise overeengekomen. De 
eerste tekeningen in de strijd kwamen aan de staartborden. 
Theo van Amerongen was via een verkeerde afruil een kleine 
kwaliteit achter gekomen en Wisse Witmans opende ten 
onrechte het centrum waardoor de lopers van zijn 
tegenstander beslissende kracht kregen. Beide partijen gingen 
hierna geruisloos verloren. Hiermee kwamen we op een 3-1 
achterstand. Met een schitterende overwinning scoorde 
Marco Braam de “anschlusstor” voor ons team. Marco 
versterkte secuur zijn stelling en toen alle stukken op de 
vijandelijke koningsstelling waren gericht, had zijn aanval 
stormkracht. Zijn tegenstander, dol gespeeld, liet zich na een 
blunder mat zetten. Het alternatief was een totaal verloren 
eindspel. Marco lijkt zijn vorm van vorig seizoen behouden te 
hebben met nu 2½ uit 3. Met deze overwinning keerden onze 
kansen. Jan Willem van Willigen had zich lang en moeizaam 
verdedigd. Het was steeds de vraag of hij zijn stelling bij 
elkaar kon houden en kon afwikkelen naar een houdbare 
stelling zonder materiaal verlies. Onze man kwam ook nog 
eens in tijdnood, maar dat bracht eerder problemen voor zijn 
tegenstander die onnauwkeurig begon te spelen. Ineens 
ontstond er een eindspel met een pionnenmeerderheid op de 
koningsvleugel en kwam Jan Willem gewonnen te staan. De 
stand werd hiermee 3-3 met de partijen van Robert Naasz en 
invaller Siert Huizinga nog bezig. Siert was er in geslaagd om 
via een combinatie de loper van zijn tegenstander te pennen 
en zo het initiatief te grijpen in de eindspelfase van de partij. 
Hij veroverde daardoor 2 pionnen en een theoretisch 
gewonnen stelling. Echter na ruil van de h-pion tegen de a-
pion van zijn tegenstander bleef er een eindspel over van toren 
en loper tegen toren, paard en pionnen op de a- en c-lijn. Deze 
pionnen kreeg Siert niet goed aan het marcheren en toen hij in 
grote tijdnood zijn paard verloor werd tot remise besloten. 
Robert Naasz was inmiddels na een moeizame partij in een 
verloren eindspel met minuspion terecht gekomen. Zijn 
tegenstander maakte geen fout meer en kwam de eindstand op 
4½-3½. ASV-3 doet door deze nederlaag niet langer mee om 
de bovenste plaatsen in onze klasse. We zullen de volgende 
ronde tegen Rhenen moeten winnen om niet onderin te 
eindigen.  Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag Edese SV-1 - ASV-3 (SOS-
competitie): Sjoerd Meijer (1907) – Jeroen van Ginneken 
(1798) ½-½; John Zandvliet (1766) – Gerben Hendriks 
(1794) ½-½; Martin Roseboom (1862) – Jan Willem van 
Willigen (1738) 0-1; Edwin Groen (1829) – Robert Naasz 
(1785) 1-0; Erik v.d. Eijkel (1792) – Marco Braam (1751) 0-
1; Ronald Klaassen (1780) – Siert Huizinga (1749) ½-½; 
Willem Slagter (1727) – Theo van Amerongen (1707) 1-0; 
Frank Buunk (1706) – Wisse Witmans (1608) 1-0. 
Eindstand 4½-3½. 
 

Verdiende overwinning ASV-5: Tegenstander De Elster 
Toren-2 had evenveel matchpunten als ASV-5, echter hadden 
zij een half bordpunt meer en stonden daarom op de tweede 
plaats. Theo Koeweiden en Tijs van Dijk waren verlaat omdat 
ze nog bij ASV de jeugd les moesten geven. Een half uurtje 
later schoven ze ook aan met al wat minuten minder op de 
klok. Danny Hageman was als eerste klaar. Zijn tegenstander 
zette met zwart een opening met dubbele fianchetto op die 
ongevaarlijk was vanwege een dichtgeschoven stelling. De 
zwart stukken stonden vast terwijl Danny makkelijker kon 
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manoeuvreren en hij had al gauw een kwaliteit gewonnen. En 
toen Danny de b-lijn opende en binnenkwam met zijn torens, 
loper en dame gaf zwart het op in een hopeloze stelling. Vlak 
daarna won Horst Eder met enig geluk zijn partij op bord 1 
van een sterke tegenstander. Horst werd verrast in de opening 
want er kwam een soort Hollands op het bord. Later speelde 
zwart ook nog g5 en moest Horst alle zeilen bijzetten om niet 
onder de voet gelopen te worden op de koningsvleugel. Nadat 
hij een poosje minder stond wist hij dit weer in evenwicht te 
brengen. Een afgrijselijke fout van zijn tegenstander waardoor 
de dame verloren zou gaan maakte een abrupt einde aan de 
partij. Voordat Horst kon zetten gaf zwart al op. Een fijn 
begin! En even dacht Henk Schunck dat ook hij een vol punt 
zou binnenhalen. Hij dacht meteen in de opening een toren te 
kunnen winnen middels een aftrekschaak met paard en dame. 
Dit was echter een misrekening en hij moest zijn paard offeren 
om zijn dame te redden. Aangezien hij verder zijn stukken niet 
had ontwikkeld liep hij nog verder achter de feiten aan. Helaas 
verloor hij alsnog zijn dame waardoor de partij afgelopen was. 
Op bord 6 speelde Jonathan van der Krogt wederom een partij 
waar hij eigenlijk alleen maar kon verdedigen en eigenlijk de 
hele partij minder stond. Qua materiaal was het gelijk, maar 
eigenlijk had Jonathan geen kansen. Hij had geluk dat zijn 
tegenstander zijn loper op g2 buitenspel zette door zelf f3 te 
spelen en lang, te lang, te wachten met het spelen van f4. 
Jonathan zag een leuke kans, zijn tegenstander zag het niet en 
het was mat in 4. Zo pakte hij toch weer een punt voor het 
team. Wilfred Jansz kwam met wit in een Siciliaan terecht en 
de hele partij ging het volledig gelijk op. Nergens werden 
echte foutjes gemaakt, het was degelijk spel van beide spelers. 
Daardoor stond nergens in de partij wit of zwart echt beter. En 
het eindigde ook nog eens in een eindspel met ongelijke 
lopers. Remise was de logische uitslag. Bij Erik Gort ging de 
partij volledig gelijk op, tot Erik de dame kon vangen tegen 
loper en toren na een penning met dreiging mat achter de 
paaltjes. Zijn tegenstander gaf het ineens op, waarschijnlijk 
omdat hij dacht dat hij een dame tegen toren achter zou komen 
en niet had gezien dat hij ook een loper erbij kreeg. Hij had 
nog door kunnen spelen, er was nog niks beslist. Zijn 
medespeler wees hem daar verbouwereerd op, maar toen lag 
zijn koning al op het bord! Tijs van Dijk speelde een lange 
laveerpartij waarbij hij licht in het voordeel kwam. Op de 
andere borden was het nog onzeker wat de verwachte 
uitkomst zou zijn zodat Tijs door moest spelen om de 
teamoverwinning binnen te halen. Alleen het voordeel was te 
klein. Tijs zette geforceerd een koningsaanval op maar dit was 
te veel. Echter eeuwig schaak was makkelijk te maken en 
intussen had het team al gewonnen. Remise. Theo Koeweiden 
was als laatste nog aan het spelen. Hij won in de opening een 
pion ten koste van zijn ontwikkeling en dat brak hem bijna op. 
Zijn koning stond nog in het midden en zijn d- en e-pion 
waren van het bord. Allerlei dreigingen kwam hij te boven en 
hij stond zowaar niet slecht nadat hij alsnog had gerokeerd. In 
hevige tijdnood leek het bijna fout te gaan maar Theo vond 
steeds de juiste zet en won zelfs een paard. Theo had al remise 
aangeboden en speelde daar ook op door eeuwig schaak te 
geven. Had hij echter de rust gevonden in de weinige tijd die 
hem restte had hij gezien dat mat in 2 kon! Al met al toch een 
mooie en degelijke overwinning op de nummer twee.    Danny 
Hageman 

Gedetailleerde uitslag De Elster Toren-2 – ASV-5 (SOS-
competitie): Rob Knuiman (1730) – Horst Eder (1583) 0-1; 
Jan Delhaye (1672) – Tijs van Dijk (1722) ½-½; Eric de 
Visser (1671) – Wilfred Jansz (1642) ½-½; Jo Engels (1635) 
– Theo Koeweiden (1484) ½-½; Peter Bongers (1619) – 
Danny Hageman (1383) 0-1; Henri Schrader (1490) – 
Jonathan van der Krogt (1410) 0-1; Bram Arends (1538) – 
Erik Gort (--) 0-1; Jerry Tijssen (1179) – Henk Schunck 
(1552) 1-0. Eindstand 2½-5½. 
 

Ruim verlies ASV-7: De Cirkel-2 was iets te sterk voor ons. 
Hans Meijer ging onderuit door een dubbele aanval, wat hem 
een toren kostte.  Bij de anderen kwam er overal, als bij 
afspraak, een verschil van een pion op het bord. Peter Hamers 

stond een pion voor, verwisselde echter twee zetten, helaas. 
 Thijs Stomphorst had een gelukkiger hand. Een pion 
achter, maar een toren op een vrije lijn. Geen van beiden 
konden doorbreken en dat leverde een remise op.  Bij Cor 
van der Jagt was de pion achterstand te groot. De tegenpartij 
kon de vrijpion laten promoveren  Bij Kazem Mollahosseini 
ging het er spannend aan toe. Beide partijen konden 
promoveren. De tegenpartij deed dat het eerst, dat kostte een 
kwaliteit en bovendien lukte het Kazem niet meer om zijn 
pion te laten promoveren . De tegenstander van Bram 
Hamers opende met f4. Bram liet zich niet gek maken, speelde 
misschien wat te defensief. Een mooie combinatie leverde 
hem de extra pion op, die zo sterk was dat hij een toren won 
en daarmee de partij . Jan Zuidema met wit kwam twee 
pionnen achter, maar zwart moest het nog wel even laten zien. 
Zwart zag op het eind een verdekte vork over het hoofd, zette 
vervolgens zijn koning op een verkeerd veld. Jan hoefde de 
vork niet meer af te maken. Een mooi matje met toren en 
paard kwam op het bord.  John Bijlsma gaf een pion in een 
complexe stelling weg om een koningsaanval te creëren. 
Helaas kwam hij er niet door heen en John kon de promotie 
van een pion van de tegenstander niet meer tegenhouden . 
Zo eindigde de wedstrijd van ASV-7 tegen De Cirkel in een 
5½-2½ nederlaag.  Jan Zuidema 
Gedetailleerde uitslag De Cirkel-2 – ASV-7 (SOS-
competitie: Anton Spronk (1612) – John Bijlsma (1414) 1-
0; Egbert Aalbers (1570) – Peter Hamers (1410) 1-0; Ben 
Verduyn (13689) – Kazem Mollahosseini (1332) 1-0; Kees 
van der Dussen (1238) – Hans Meijer (1348) 1-0; Leo 
Lukasse (1411) – Jan Zuidema (1352) 0-1; Fedde Kingma 
(1404) – Bram Hamers (1379) 0-1; Louis van der Vos (1357) 
– Thijs Stomphorst (1271) ½-½; Robert Degenhart (--) – Cor 
van der Jagt (1192) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 

Wijk aan Zee: De afgelopen weken was heel schakend 
Nederland volop in de ban van het TataSteeltoernooi. Na de 
eerdere verslagen over onze vierkampers nu een terugblik op 
de ASV-ers die deelnamen aan de tienkampen. Tom Bus 
speelde in groep 2E. Daarin eindigde hij op een 
verdienstelijke 3e plaats met 6 uit 9. Zo won hij ook van oud-
ASV-er René Duchêne. Alleen tegen de groepswinnaar werd 
door Tom verloren. In groep 3J kwam Paul de Freytas wat 
tegenvallend op 3 punten uit 8 partijen doordat 1 speler was 
uitgevallen. Ook een keurige 3e plaats was er voor Steven 
Braun in groep 5A. Hij behaalde een score van 5 uit 9. 
Eenzelfde resultaat was er voor Nico Schoenmakers in groep 
5F. Hij werd daarmee gedeeld 3e. Vadim van Kuijk kan ook 
terugkijken op een prima gespeeld toernooi. Hij werd met 5½ 
uit 9 derde in groep 6G. Vader André van Kuijk eindigde in 
groep 7B met 4 punten net onder de middenmoot. In het Tata-
slotweekend nam Wouter van Rijn deel aan een 
oploswedstrijd. Dat leverde hem zaterdag jl., waarin de 
studies op het programma stonden, een uitstekende 2e plaats 
op achter Anne Haast. Een dag later ging het om tweezetten, 
helpmatten etc. In het Nederlandse deel van deze 
internationale oploswedstrijd werd Wouter vijfde. Zeker geen 
slechte prestatie in dit bijzondere onderdeel van de 
schaaksport. 
 

Ermelo: Ruud Wille nam afgelopen zaterdag deel aan het Rie 
Timmer rapidtoernooi in Ermelo. Gespeeld wordt daar in 
groepen van 6. Ruud was ingedeeld in groep 1 en moest dus 
flink aan de bak. Hij eindigde uiteindelijk op slechts 1½ uit 5. 
Daarmee werd hij gedeeld 4e. Winnaar werd Andries Mellema 
(2123), gevolgd door Folke van Dorp (2102). 
 

Uitslagen interne competitie 19e ronde (24 januari 2019):  
Peters – de Kort 0-1; Fassaert – G. Hendriks 0-1; Kees van 
Keulen – R. Wille 0-1; de Mol – Witmans 0-1; Arends – 
Huizinga 0-1; van Lotringen – van Deursen ½-½; Wijman - 
Hartogh Heijs 1-0; Stomphorst – Rijmer 0-1; Gubbels – J. 
Sanders 0-1; van den Ham – Berben 1-0; van Brink – Eisma 
0-1; R. Hendriks – Diekema 0-1; Stibbe – van Etten 0-1; 
Kooman – Derendorp 1-0. 


