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58e jaargang no. 6      donderdag 7 februari 2019
Oploswedstrijd: Een mooie stand uit het toernooi Novi Sad 
1995. Het gaat om een stelling uit de partij Matanovic - Ristic. 

Wit aan zet maakte snel 
een eind aan het gevecht. 
Hoe deed hij dat? 
Oplossing: 1. Pd7 en 
zwart gaf gelijk op. Hij 
heeft moeite om terug te 
slaan. Na 1.…Pxd7 volgt 
2. Lxd6 en na 2….Dxd6 
verliest zwart na 3. Lh7+ 
de dame. 
 

Ledenvergadering: 
Vanavond starten we 
vanaf 19.30 uur met de 
jaarlijkse ALV. Na afloop 

hiervan gaan we schaken. De 3e rapidavond en de extra 
competitie staan op het programma. 
 
Externe competitie: De winterstop voor onze zaterdagteams is 
ten einde. A.s. zaterdag moeten zij weer aan de bak in een 
thuiswedstrijd dit keer in Brasserie Servontyn in het Lorentz. 
Aanvang 13.00 uur, dus kom kijken! ASV-1 moet er na de 
spectaculaire zege in de vorige ronde tegen Groninger 
Combinatie weer tegenaan, nu tegen UVS-1 uit Nijmegen. 
Dan ASV-2, zij treffen medekoploper Almelo. Een echte 
kraker dus om de eerste plaats. ASV-3 heeft PSV/Dodo uit 
Putten als tegenstander. Dit team is op papier duidelijk sterker 
maar ons derde zal zich zeker niet zomaar gewonnen geven. 
De jeugd van Magnus Leidsche Rijn, aangevuld met enkele 
senioren, is tegenstander van ASV-4. Dat zal voor ons vierde 
een pittig duel worden. Voor ASV-5 is het de 5e ronde. Zij 
spelen tegen UVS-4. Om de stand weer even in herinnering te 
roepen vindt u deze met de daarbij behorende uitslagen uit de 
vorige ronde verderop in deze EP. In dit nummer ook de 
laatste 2 verslagen van onze teams in de SOS-competitie uit 
de afgelopen ronde. 
 
OSBO-cup: Intussen hebben 2 van onze bekerteams hun 
wedstrijd voor de OSBO-cup gespeeld en beide duels 
leverden winst op. ASV-3, samengesteld uit spelers van ASV-
4 uit de (SOS)-avondcompetitie, wonnen knap met 2½-1½ 
van SMB-1. ASV-2, samengesteld uit spelers van 
verschillende avondteams, wonnen met 3½-½ ruim van ZSG-
1. Vanavond speelt nog ASV-1, dat is het ASV-4 van de 
zaterdagcompetitie. Zij spelen thuis tegen OPC uit 
Oosterbeek. 
 
ASV-“2” wint ruim in OSBO-cup: Op vrijdag 1 februari trok 
het gelegenheidsteam ASV-2 richting het noorden voor de 
bekerwedstrijd tegen het Zwolsch Schaak Genootschap. Er 
werd zware tegenstand verwacht maar de ASV-ers waren er 
klaar voor. De loting leverde ASV wit aan bord 1 op. Reinier 
Janssen wist hier wel raad mee en pakte de zaken voortvarend 
aan en zette zwart klem met een pionnenaanval op de 
damevleugel ondersteund door een prachtige lopen op g2. 
Zwart dacht zich te kunnen bevrijden met c6 maar het kostte 
Reinier weinig moeite aan te tonen dat dit niet goed was. Een 
paardvork dwong zwart zijn witvelderige loper van de lange 
diagonaal te halen waardoor de toren op a8 geslagen kon 
worden. Daarna was het snel uit, een lekker begin. 
Tussenstand 0-1. Bart de Kort speelde met zwart tegen de 
theoretisch zeer goed onderlegde Balder. Deze kende zeker 10 
zetten meer theorie dan Bart die daardoor moeite had iets te 
bereiken. De stelling werd dichtgeschoven en er verdwenen 
veel stukken van het bord. Uiteindelijk bleef er een eindspel 
over waarin de speler elkaar in een houdgreep hadden en niks 
actief konden beginnen zonder onmiddellijk te verliezen. 

Beide begrepen dit en een puntdeling was het logische vervolg 
(½-1½). Robert Naasz was ondertussen met zwart makkelijk 
door de opening gekomen. Zijn tegenstander speelde een 
Colle met een te vroeg doorgezet e4 waardoor er veel geruild 
kon worden en wit met een geïsoleerde d-pion bleef zitten. 
Pion blokkeren en daarna proberen te veroveren en 
ondertussen wat stukken ruilen is dan het devies. Een uitval 
van de witte dame naar a6 leek nog even problemen te 
veroorzaken maar met goed rekenwerk werd dit opgelost en 
werd een ideale blokkade stelling bereikt. Wit kwam in de 
problemen en ging al snel in de fout met stukverlies tot gevolg 
(½-2½). Toon Janssen was als laatste nog bezig. Zijn 
tegenstandster speelde erg passief en was duidelijk tevreden 
met een puntendeling. Toon sloeg dit verschillende malen af, 
bouwde rustig aan zijn stelling: aanval op de koningsvleugel, 
af en toe prikken op de damevleugel. Zwart werd steeds 
verder teruggeduwd en gedwongen haar stukken op slechte 
velden te zetten. Op precies het juiste moment sloeg Toon toe 
met een stukoffer op g6 waarna mat onvermijdelijk was. 
Eindstand ½-3½. Na afloop van de wedstrijd werden de 
ratings van de tegenstanders opgezocht en bleek dat de ASV-
ers toch wel een karrevracht meer achter de borden hadden 
zitten. Hoewel de uitslag dit ook weergeeft werd het toch niet 
als een makkelijke avond gezien. Hadden die Zwollenaren 
misschien een truc bedacht om hun ratings kunstmatig laag te 
houden? Hoe dan ook, de lange tocht huiswaarts verliep in 
opperbeste stemming.  
Gedetailleerde uitslag 1e ronde OSBO-cup ZSG-1 – ASV-
“2”: Albert de Boer (1871) - Reinier Janssen (1921) (wit) 0-
1; Caspar Balder (1650) - Bart de Kort (1858) ½-½; Ineke 
Binnendijk (1463) - Toon Janssen (1839) 0-1; Koos Sloof 
(1141) - Robert Naasz (1790) 0-1. Eindstand ½-3½.  
 
Mooie bekerwinst ASV-3 op SMB-1: Tegen het op papier 
sterkere SMB boekte ASV-3 een fraaie winst. Jan Vermeer 
verloor door onnauwkeurig spel een centrumpion. Doordat er 
een eindspel met "ongelijke lopers op het bord kwam" leek 
het er lange tijd op dat Jan dit remise kon houden. Zwart had 
weliswaar een vrijpion maar Jan had het promotieveld 
voorlopig onder controle met zijn witveldige loper. Of er een 
verdediging was weet ik niet maar Jan's tegenstander offerde 
zijn loper om een blokkade te creëren waardoor het 
promotieveld voor Jan niet meer bereikbaar was, zo besliste 
zwart’s vrijpion deze partij. Albert Marks trok de stand weer 
gelijk, hij kwam wat comfortabeler uit de opening en zette met 
8. h2-h4 meteen de aanval in. Zwart verdedigde zich niet op 
z'n best en verloor op zet 23 een stuk. Toen was het voor 
Albert een kwestie van techniek om de partij in zijn voordeel 
te beslissen. Hub Kusters zette ASV op een 2-1 voorsprong 
door zijn partij met een pion meer en een aantal zwaktes in de 
witte stelling in zijn voordeel te beslissen. Makkelijk ging dit 
echter niet omdat zijn tegenstander met actief spel het Hub 
lastig bleef maken, maar toen wit Hub's koning van de 8e rij 
liet ontsnappen marcheerde deze over de h-lijn naar g4 waar 
een achtergebleven pion werd aangevallen. Toen deze pion 
verloren ging was de partij wel beslist. Rob van Belle zorgde 
voor het beslissende halfje, hij verloor weliswaar een pion in 
een laveerpartij maar wist door een onoplettendheid van zijn 
tegenstander een stuk te bemachtigen. In het eindspel van 
Koning en 2 paarden en een pion tegen Koning en paard was 
het al snel duidelijk dat dit voor Rob niet te winnen was. Toen 
zijn tegenstander het paard offerde voor de pion was het 
reglementair remise. Het eindspel met koning en 2 paarden 
tegen koning is immers niet te winnen. Daarmee is ASV-3 een 
ronde verder.    Hub Kusters 

Gedetailleerde uitslag ASV-3 – SMB-1 (1e ronde OSBO-
cup): Albert Marks (wit) (1696) - Jelle van Deemen (1875) 
1-0; Rob van Belle (1676) - Peter Schut (1718) ½-½; Jan 
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Vermeer (1633) - Jan Kasteel (1785) 0-1; Hub Kusters 
(1605) - Peter v.d. Berg (1706) 1-0. Eindstand 2½-1½. 
 

ASV-2 blijft op gelijkspel steken: Daar waar alle wedstrijden 
nog waren gewonnen lukte het ASV-2 ditmaal in de 4e ronde 
tegen het Zwolse Pegasus niet. Aanvankelijk leek er geen 
vuiltje aan de lucht. Bij Piet de Mol opende zijn tegenstander, 
in plaats van eerst de ontwikkeling af te maken, wat al te 
voortvarend meteen de lange diagonaal a8-h1. Dat kostte hem 
daarna 2 pionnen om torenverlies te voorkomen, waarvoor hij 
geen enkele compensatie kreeg. In een slechte stelling en met 
2 pionnen minder gaf hij even later op. Dus om een uur of tien 
was het eerste punt binnen! De score kwam toen al vrij snel 
op 3-1 met de reeds genoemde winst van Piet maar ook van 
Edwin Peters en Hedser Dijkstra. Alleen Hans Rigter verloor 
in die fase. Ook hij had goede kansen maar hij liet, zo bleek 
bij de analyse, een zet na waarmee hij goede winstkansen had 
verkregen. Bij Ronnie Eggink was de partij steeds in 
evenwicht. Hij won een kwaliteit die hij in tijdnood weer 
vrolijk teruggaf. De klok is vaak zijn vijand, dus hij mist vaak 
simpele trucjes en dan wordt het weer keepen. Maar hij ziet 
wel verbetering in zijn spel. Zijn remise was ok want ASV-2 
kwam toen voor met 3½-1½. Daarna ging het aan te hogere 
borden wat mis. Toon Janssen ruilde in de opening zijn zwarte 
fianchettoloper en een paard tegen een toren plus een pion. 
Met een trucje werd dit zelfs gewoon een volle kwaliteit. Na 
energievretend spel had hij de partij met een eenvoudig 
tussenschaak kunnen beslissen. Dit overzag Toon waardoor 
zijn zwaarbevochten stelling in een puinhoop veranderde en 
zijn goede spel (toen hij zijn partij achteraf met het 
programma Stockfish bekeek) onbeloond bleef. Koen van 
Keulen was als voorlaatste klaar en speelde remise. Zijn 
tegenstander bood remise aan en winst zat er voor Koen al niet 
meer in. Hij moest nauwkeurig spelen voor remise en heb het 
aanbod daarom aangenomen. Een interessante, lange partij 
tegen iemand met een behoorlijk hogere rating. Koen was er 
dus wel tevreden mee. Jeroen Kersten speelde nog als laatste 
en verloor. Hij werd in een eindspel met een pion minder 
uitgeteld. Zo werd het 4-4. 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 – Pegasus-1 (SOS-competitie): 
Toon Janssen (1808) – Antal van Ravensteijn (1827) 0-1; 
Jeroen Kersten (1811) – Mike van Halm (1786) 0-1; Koen 
van Keulen (1634) – Han Hubers (1855) ½-½; Hans Rigter 
(1792) – Piet van der Wal (1736) 0-1; Ronnie Eggink (--) – 
Krine Faber (1822) ½-½; Piet de Mol (1796) – Menno ter 
Braak (1710) 1-0; Edwin Peters (1695) – Bernard Holtrop 
(1763) 1-0; Hedser Dijkstra (1715) – Marcel Pol (1562) 1-0. 
Eindstand 4-4. 
 
Kleine nederlaag ASV-4: De bewust tactische opstelling van 
teamleider Hub Kusters in de wedstrijd van ASV-4 tegen het 
vooral aan de topborden qua Elo sterkere Het Kasteel pakte 
bijna goed uit. De 'zwakkere' spelers van het team speelden 
op de hoogste borden, de sterkste aan de laagste. Gehoopt was 
op nog een enkel (half) puntje aan de vier hoogste borden, 
maar helaas dat lukte niet. Het resultaat bij de onderste vier 
borden was 3 punten dus Het Kasteel ging er met de winst 
vandoor. Hub kwam met zwart aan bord 1 al snel in een hem 
onbekende opening terecht hetgeen wit optimaal uitbuitte. 
Toen Hub niet helemaal adequaat reageerde op een agressieve 
aanval was het snel gebeurd (0-1). Met wit speelde Albert 
Marks na het Franse begin van zijn tegenstander, oud ASV-er 
Henk van Kortenhof, f4 en vervolgens e5. Hij kon zijn 
stukken vervolgens echter niet goed ontwikkelen, kwam niet 
tot de rokade en gaf na de 23e zet van zwart op. Een tragedie, 
aldus Albert! (0-2). Hedser Dijkstra kreeg met zwart in een 
hem bekende opening wat meer ruimte. Toen wit onnodig een 
pion verloor kreeg Hedser al snel de overhand. Uiteindelijk 
bezweek de witte stelling onder de druk (1-2). Na een rustige 
opbouw kwam Rob van Belle iets beter te staan. Omdat 
grootscheepse afruil niet te vermijden was, werd het 
remiseaanbod geaccepteerd (1½-2½). Lex van Hattum zag 
zijn Morra-gambiet helaas afgewezen. Hij kwam vervolgens 
moeizaam uit de opening. Na een slechte koningszet dreigde 
familieschaak; dat voorkomen kostte een kwaliteit en een 
pion. Gelukkig kon hij later de kwaliteit weer terugwinnen. 
De tegenstander bood toen remise aan. Met een pion minder 
doorspelen leek niet verstandig. Remise dus (2-3). In een 
Franse opening kwam Jan Vermeer met zwart zwaar onder 
vuur te liggen. De Wijchenaar dacht met een paard een pion 
te kunnen slaan die niet terug genomen kon worden. Maar hij 
vergiste zich en Jan stond een stuk voor. Met weer een truc 
dacht wit wat later een pion te winnen, maar dat eindigde in 
mat (3-3). Bob Kooij kwam aan bord 2 goed uit de opening, 

de partij was in evenwicht maar Bob gaf pardoes een kwaliteit 
weg. Hij speelde nog een tijdje door, kreeg zowaar (zo bleek 
achteraf) nog de mogelijkheid een remisestelling te forceren, 
zag het niet waarna verlies onvermijdelijk was (3-4). 
Benjamin Brandt speelde als invaller aan bord 3 een prima 
partij. Een razendsnelle opening resulteerde in een zeer 
gecompliceerde stelling. Benjamin raakte bij het volgende 
gemanoeuvreer uiteindelijk een toren kwijt, had nog steeds 
tegenkansen maar verlies bleek toch niet meer te voorkomen 
en daarmee was de 3-5 nederlaag van ASV 4 een feit. 
        Bob Kooij 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 – Het Kasteel (SOS-
competitie): Hub Kusters (1613) – Twan Rutjes (1900) 0-1; 
Bob Kooij (1571) – Henk Massink (1904) 0-1; Benjamin 
Brandt (1758) – Bram Rutten (1719) 0-1; Albert Marks – 
Henk van Kortenhof (1842) 0-1; Hedser Dijkstra (1715) – 
Mark Topper (1521) 1-0; Rob van Belle (1704) – Ton 
Wouters (1561) ½-½; Jan Vermeer (1654) – Henk Rutten 
(1658) 1-0; Lex van Hattum (1618) – Leo van Dijk (1608) 
½-½. Eindstand 3-5. 
 
Uitslagen en stand na 5e ronde in de KNSB-competitie:  

 

KNSB 1e klasse A: SG Max Euwe - Wageningen 4½-5½; 
Purmerend - DSC Delft 5-5; Philidor 1847 - Paul Keres 3-7; 
Groninger Combinatie - ASV-1 4-6; UVS - Caïssa Eenhoorn 
5½-4½. 
KNSB 3e klasse B: SG Max Euwe-2 - Voorster SC 5½-2½; 
ZSG - Lonneker 5½-2½; WSG Winterswijk-2 - Arnhemse 
Schaakacademie-2 4-4; Zevenaar - ASV-2 4-4; Almelo - DSG 
Pallas 4-4. 
KNSB 3e klasse G: BSV Bennekom-Wageningen-2 4½-3½; 
Moira-Domtoren - Paul Keres-3 3½-4½; SMB - ASV-3 4-4; 
PSV/DoDO - HMC Den Bosch-2 4-4; Koningswaal Tornado 
Combinatie – De Stukkenjagers-3 2½-5½. 
KNSB 4e klasse C: Zeist – Wageningen-3 2½-5½; Mu 
Consult Apeldoorn-3 - PION/Mook Combinatie-2 4½-3½; 
Veenendaal – ASV-4 6½-1; Magnus Leidsche Rijn - Oud 
Zuylen Utrecht-3 5-2; UVS-2 - Veenendaal-3 5-3. 
KNSB 6e klasse A (4e ronde): ODI-1 – Wageningen-4 5-3; 
MuConsult Apeldoorn-4 - Arnhemse Schaakacademie-3 6½-
1½; Veenendaal-2 - ASV-5 5½-2½; UVS-4 - Wageningen-4 
6½-1½. 
 
Uitslagen interne competitie 20e ronde (31 januari 2019): van 
Rijn - van de Linde 1-0; de Kort - Hoogland 1-0; Brandt - G. 
Hendriks 0-1; Fassaert - T. Janssen ½-½; Huizinga - Plomp 1-
0; R. Wille - Eder 1-0; Peters - Derendorp ½-½; Kees van 
Keulen - van Hattum 0-1; Kooman - van Lotringen 1-0; 
Mollahosseini-Arends 1-0; van Deursen-Zuidema ½-½; van 
der Jagt - Wijman 1-0; Rudolphi - Meijer ½-½; Berben - 
Stomphorst 0-1; J. Sanders - Stibbe 1-0; Verhaar-Eisma 0-1; 
Hartogh Heijs - Gubbels 0-1; Wendrich - R. Hendriks 1-0; 
Burger - van Dijk 0-1; Witmans - Maassen vd Brink ½-½; 
Groen - Bijlsma 1-0. 
Uitslag ASV-beker: Berkhout – Wilgenhof 1-0. 

KNSB 1e klasse A:   KNSB 3e klasse B: 
1.Paul Keres 10  32½ 1 Almelo 8  26½ 
2.Groninger Comb.   8  33 2 ASV-2 8  25½ 
3 UVS   8  26½ 3 SG Max Euwe-2 8  21 
4 DSC Delft   5  28 4 DSG Pallas 7  22½ 
5 Caïssa Eenhoorn   5  26½ 5 Zevenaar 6  23½ 
6 ASV-1   4  20½ 6 ZSG 5  20½ 
7 Philidor 1847   3  20½ 7 Lonneker 4  19½ 
8 Purmerend   3  20 8 Voorst 2  17 
9 SG Max Euwe   2  22½ 9 ASA-2 1  13½ 
10 Wageningen   2  20 10 WSG Winterswijk-2 1  10½ 
KNSB 3e klasse G:  KNSB 4e klasse C: 
1 HMC Den Bosch-2 9  24 1 Veenendaal 10  31 
2 BSV Bennekom 8  26 2 Wageningen-3   7  23 
3 De Stukkenjagers-3 7  24½ 3 Magnus Leidsche Rijn   6  23½ 
4 SMB 7  22 4 UVS-2   6  23 
5 Paul Keres-3 6  19½ 5 Amersfoort-2   5  20½ 
6 PSV-DoDO 5  18½ 6 Mu Consult A’doorn-3   5  16½ 
7 Wageningen-2 3  19½ 7 Zeist   5  16½ 
8 ASV-3 2  15½ 8 ASV-4   3  16½ 
9 KTC 2  15 9 PION/Mook-comb-2   2  17½ 
10 Moira Domtoren 1  15½ 10 Oud Zuylen Utrecht-3   1  17½ 

KNSB 6e klasse A (na 4 ronden): 
1 MuConsult A’doorn-4 8   24 5 ODI-1 4  16 
2 UVS-4 6   20 6 ASA-3 2  15½ 
3 Veenendaal-2 6   18½ 7 ASV-5 2  11½ 
4 Wageningen-4 4   17 8 Amersfoort-3 0    8½ 
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