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Oploswedstrijd: Een hoogbejaarde tweezet van F. Guert 

ditmaal. Als geboortejaar 
staat 1897 in de boeken. Het 
probleem is goed oplosbaar. 
Maar pas altijd op met twee-
zetten. Wit speelt en geeft 
mat in 2 zetten. Oplossing: 
de sleutelzet is: 1. Pd4. 
 
Externe competitie: Afgelo-
pen week kwamen er al 
diverse ASV-teams in actie 
in de 5e ronde van de SOS-
competitie. Dit leverde wis-
selende resultaten op. De 
ronde werd geopend door 

ASV-8. Zij verloren met 7½-½ van UVS-3. Daarna was het 
de beurt aan ASV-2. Zij speelden uit tegen Barneveld-2 en 
wonnen met 5½-2½. Vorige week donderdag speelden er 3 
teams. ASV-1 speelde in een spannend duel tegen Veenen-
daal-1 met 4-4 gelijk. ASV-3 won vrij eenvoudig van Rhe-
nen met 5½-2½. ASV-4 echter verloor nipt uit tegen Millin-
gen met 4½-3½. Een dag later won ASV-6 uit bij Velp-3 met 
6½-1½. In deze EP de eerste verslagen maar ook nog uit de 
KNSB-ronde. Vanavond spelen nog thuis: ASV-5 tegen 
Kameleon uit Terborg en ASV-7 tegen Veenendaal-2. 
 
Ruim verlies ASV-5: In de match tegen UVS-4 leek het best 
lang dat ASV-5 kans had op een goed resultaat. Het pakte 
anders uit, we verloren met 2½-5½. Hiermee blijft UVS-4 in 
de race voor promotie. Wisse Witmans kwam goed uit de 
opening. Hij kwam een pion voor, maar daarna gebeurde er 
van alles. Zijn tegenstander leek goed terug te komen, maar 
Wisse pareerde dit knap en kon zelfs een kwaliteit oprapen. 
Niet veel later kreeg hij een lelijke vork aan zijn broek die 
tot dameverlies leidde. Hij gaf op, zijn tegenstander verbou-
wereerd achterlatend. André de Groot speelde lang een ge-
zonde partij maar blunderde op zeker moment een stuk weg. 
Toen ging het snel bergafwaarts en de tweede nul voor ons. 
Niet veel later gaf Constant Nieuwenstein op. Het is voor 
hem dit jaar vooral spelervaring opdoen en dat doet ie. Ook 
Jan Vermeer verloor. In een Grunfeld raakte hij een pion 
achter. Even leek hij nog terug te komen, maar de tegenstan-
der verdedigde actief en Jan werd geboeid afgevoerd. Zo 
stond het wel 0-4. Ron Brachten bracht enige kentering in de 
zaak. Hij speelde tegen een andere Ron die 60 ratingpunten 
meer had. Met geconcentreerd en goed spel wist hij het eer-
ste punt binnen te halen. André van Kuijk zette een aanval 
op die eerst leek door te slaan, maar met een verkeerde loper 
en een dichte stelling werd het zwaar om te winnen. Dubieu-
ze offers kunnen dan goed uitpakken, maar ook verkeerd. 
Toen zijn tegenstander remise aanbood vond André eigenlijk 
dat hij vanwege de overall stand door moest gaan. Maar ach, 
we kunnen degraderen noch promoveren en de stelling was 
echt op slot. Het remise werd aanvaard en daarmee de neder-
laag voor ASV. Maar zelfs een punt voor André zou niet 
hebben geholpen. Want Werner Passchier wist niet de weg 
naar winst te vinden, zijn tegenstander wel. En het slotak-
koord was voor Jacques Boonstra. Hij won van zijn tegen-
stander (met 40 ratingpunten meer) en verzachtte op deze 
manier nog enigszins de uitslag. Chapeau.  André van Kuijk 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - UVS-4 (KNSB-competitie): 
Jacques Boonstra (1726) - Lambert Hofman (1767) 1-0; 
Werner Passchier (1659) - Koen de Wilt (-) 0-1; Ron 
Brachten (1651) - Ron van Dijk (1711) 1-0; Jan Vermeer 
(1633) - Theo Felet (1673) 0-1; Wisse Witmans (1579) - 
Sjors Clabbers (1589) 0-1; André van Kuijk (1435)-Dirk 
van Nuland (1553) ½-½; André de Groot (1389) - Clemens 
Levink (1569) 0-1; Constant Nieuwenstein(--) - Frederik de 
la Fonteijne (1488) 0-1. Eindstand 2½-5½. 
 

ASV-1 haalt zwaarbevochten gelijkspel: Met Michiel Blok 
en zonder Coen Mekers en Erik Wille leek ASV-1 voldoen-
de body te hebben om het sterke Veenendaal partij te geven. 
Op de wedstrijddag zelf haakten echter Anne Paul Taal en 
Xadya van Bruxvoort ziek af, maar ook dat werd opgelost. 
Léon van Tol en Reinier Janssen completeerden het achttal. 
ASV-1 opende niet goed. Bob Beeke vergiste zich in een 
ingewikkelde stelling tegen Stefan Bekker. Stukverlies kost-
te Bob de partij. Siert Huizinga speelde een prima partij en 
had steeds een klein voordeel. Net voor de tijdnoodfase 
begon, kreeg Siert een remiseaanbod dat hij aanvaardde. 
Reinier Janssen maakte daarna gelijk. Hij voerde de druk op 
over de c-lijn en na pionwinst wikkelde de debutant af naar 
een gewonnen eindspel. Barth Plomp speelde een volkomen 
gelijkopgaand duel waarin veel werd geruild. Het resulteerde 
in een lopereindspel met een gelijk aantal pionnen. Even 
leek Barth kansen te krijgen na loperruil, maar het bleef 
remise. Dirk Hoogland werd door Joost Offringa flink onder 
druk gezet. Lang was hij daartegen bestand. In de tijdnood-
fase vond Offringa echter toch een opening in de verdedi-
ging van Dirk. Het bleef bij een 2-3 achterstand onzeker hoe 
het duel zou aflopen. Koen Maassen van den Brink stond 
steeds beter en won een pion. De stelling was echter enorm 
ingewikkeld en daardoor verbruikte Koen veel tijd. Met nog 
12 seconden over vluchtte de ASV-er dan ook maar in remi-
se. Michiel Blok drukte intussen vanuit een positioneel 
voordeel door. Pionwinst en een lange afwikkeling naar een 
pionneneindspel bracht de zege. Léon van Tol en Erik van 
den Dikkenberg vermaakten intussen de omstanders in een 
ingewikkeld eindspel van toren en twee pionnen voor Léon 
tegen paard, loper en één pion voor de Veenendaler. De 
dreigingen waren legio en dat in gierende tijdnood. Even 
leek Léon met een vrijpion en matdreigingen het winnende 
punt te gaan scoren. Maar even later leken de kansen weer 
gekeerd. Uiteindelijk wikkelde Léon bekwaam af naar remi-
se. De 4-4 was een mooie afspiegeling van een prachtig 
schaakgevecht.    Erik Wille 

Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Veenendaal-1 (SOS-
competitie): Bob Beeke (2282) - Stefan Bekker (2307) 0-1; 
Dirk Hoogland (2065) - Joost Offringa (2289) 0-1; Léon 
van Tol (2220) - Erik van den Dikkenberg (2114) ½-½; 
Michiel Blok (2128) - Johan van den Brink (1904) 1-0; 
Barth Plomp (1932) - Henk Don (1911) ½-½; Koen Maas-
sen van den Brink (2003) - Arjen Loonstra (1853) ½-½; 
Siert Huizinga (1726) - Jan van Bodegraven (1827) ½-½; 
Reinier Janssen (1921) - Luc de Groote (1743) 1-0. Eind-
stand 4-4. 
 
ASV-2 blijft in de race: De uitwedstrijd van ASV-2 tegen 
Barneveld-2 werd gespeeld in het Pluimveemuseum, vol-
doende ambiance dus om tot grootse daden te komen. Het 
eerste ei werd gelegd door Edwin Peters met zwart aan bord 
8. Diens tegenstander hapte een pion weg, maar dit leidde 
voor wit tot stukwinst. Edwin gooide de knuppel in het 
hoenderhok en wikkelde zakelijk af naar een toreneindspel 
met 2 verbonden vrijpionnen en won simpel. Hans Rigter 
was een beetje aan de late kant. Hij had wellicht nog even de 
hennen getreden en liep rond als een kip die haar ei niet 
kwijt kan. Hans met zwart speelde zijn gebruikelijke Frans. 
Mogelijkheden in het eindspel werden niet optimaal benut. 
Door te positioneel spel en te weinig gebruik makend van de 
tactische mogelijkheden verzandde de partij in remise. Wel 
gekakel, maar geen eieren dus. Ronnie Eggink speelde als 
een kip zonder kop en laten we zelf aan het woord: “Ik ver-
wisselde een zet in de Pirc. Had kortsluiting. Dacht dat ik 
een winnende combinatie had met een dame-offer op h8. Ik 
had gewoon mijn eigen spel moeten aanhouden en een pion 
pakken. Na veel gerommel op het bord en keepen kon ik het 
nog remise houden. Beter een half ei dan een lege dop.” 
Koen van Keulen had een off-day. “Ik speelde als een blinde 
kip en liet in een volkomen saaie opening m'n paard inslui-
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ten, waarbij ook mijn stelling instortte. Ik heb daarna nog 
twee uur doorgeploeterd, door te proberen zo aanvallend 
mogelijk te spelen, maar het mocht niet baten; mijn tegen-
stander maakte het netjes af.” Hindert niet Koen, jij komt met 
je eieren na Pasen! Nico Schoenmakers: “Ik had de hele dag 
gewerkt, maar was nog zo fris als een hoentje. Ik gaf in de 
Najdorf loper en paard voor toren plus pion plus een ver-
zwakte koningsstelling. Mijn tegenstander verdedigde taai, 
maar verzuimde te profiteren. Het werd D+T+L tegen mijn 
D en T. Desondanks wist ik een matdreiging op het bord te 
creëren. In tijdnood ging mijn tegenstander in de fout en was 
ik er als de kippen bij om het volle punt te incasseren. Die 
keek daarna als een kip naar onweer”. Toon Janssen kon 
met wit geen eieren breken tegen diens jeugdige tegenstan-
der. Na een wat moeizame opening met tegengestelde roka-
des moest Toon op eieren lopen en wikkelde niet helemaal 
correct af, vervolgens vervlakte de stelling te veel. Toon 
koos verstandig eieren voor zijn geld waardoor remise on-
vermijdelijk werd. Je kunt nu eenmaal niet altijd de gebra-
den haan uithangen. Piet de Mol kon in een loopgravenstel-
ling door een paar breekzetten 2 verbonden vrijpionnen en 
open lijnen creëren voor zijn stukken. Hij verzuimde daarna 
de eieren naar de markt te brengen en in lichte tijdnood 
blunderde hij een stuk weg. Zwart volhardde echter in zijn 
loopgraventactiek waardoor Piet onverwacht mat kon zetten. 
Het was dus een eitje. Jeroen Kersten speelde Slavisch met 
Lg7. In het middenspel kon hij de sterke witte loper van zijn 
tegenstander ruilen en zijn (sterke) zwarte loper ruilen tegen 
een sterk paard. Je moet immers niet alle eieren onder 1 hen 
leggen. Uiteindelijk kon hij een verdere afruil forceren met 
pionwinst en won het eindspel paard met 3 pionnen (2 vrij-
pionnen) tegen loper met 2 (dubbel)pionnen.” Daarmee zijn 
we in het klassement weer heel even haantje de voorste, 
maar of wij daadwerkelijk koning zullen kraaien valt nog te 
bezien. We zullen dan eerst nog moeten afrekenen met de 
kuikens van de Schaakacademie en die hebben vooralsnog 
virtueel meer match- en bordpunten. Want, tel de kuikens 
niet voor ze uit de eieren zijn. En ja zelfs de beste kip legt 
wel eens een ei in de brandnetels!  Toon Janssen 
Gedetailleerde uitslag Barneveld-2 – ASV-2 (SOS-
competitie): Jeroen van Wijnkoop (1784) – Toon Janssen 
(1839) ½-½; Marcel Janssen (1748) – Jeroen Kersten 
(1812) 0-1; Willem Verheij (1623) – Koen van Keulen 
(1681) 1-0; Rein van Ee (1686) – Hans Rigter (1787) ½-½; 
Evert Bekebrede (1520)- Ronnie Eggink (--) ½-½; Paul van 
der Hammen (1706) – Nico Schoenmakers (1789) 0-1; 
Kees Hendriksen (1525) – Piet de Mol (1781) 0-1; Fabian 
Rijken (1508) - Edwin Peters (1690) 0-1. Eindstand 2½-5½. 
 
Makkelijke winst ASV-3: Tegen het onderaan staande Rhe-
nen heeft ASV-3 een makkelijke, maar ook belangrijke 
overwinning behaald. We komen daardoor weer in de mid-
denmoot terecht met 5 matchpunten uit 5 ontmoetingen. Nog 
een keer winnen uit de laatste 2 wedstrijden en ieder degra-
datiegevaar is weg. De avond begon merkwaardig. Na een 
kwartiertje was Gerben Hendriks met zwart aan bord 1 al 
klaar met zijn partij, remise door zetherhaling. De partij was 
een kopie van de partij die Gerben in de vorige ronde in Ede 
had gespeeld. Vervolgens kwamen er vrij snel nog 2 remises 
als uitslag. Marco Braam zag dit keer niet veel mogelijkhe-
den in een gelijke stelling zitten en ging akkoord met het 
aanbod van zijn tegenstander. Jan Willem van Willigen 
speelde aanvankelijk nog  even door, maar zag na ruil van de 
torens af van verdere pogingen. Voor de eerste winst zorgde 
Wisse Witmans. Hij ontwikkelde met de witte stukken een 
prachtige aanvalspartij, die veel bekijks trok. Wisse met 
aanvallend schaak is nauwelijks te stoppen, de ene krachtzet 
na de andere. Jeroen van Ginneken zorgde voor de tweede 
overwinning. Een stukoffer van zijn tegenstander leverde 
praktisch niets op, een schamele pion. Hiermee is Jeroen op 
dit moment onze topscoorder met 4 uit 5. Het beslissende 
punt kwam van Jan Groen. Vanuit een gelijke stand maakte 
Jan maximaal gebruik van enkele ongelukkige zetten van 
zijn tegenstander en greep het initiatief. Er werd daarop 
remise aangeboden maar Jan zag dat hij inmiddels veel beter 
stond. Met enkele krachtzetten was het daarna uit. Met de 
4½-1½ tussenstand was de winst binnen. Dick Vliek gaf 
hierna direct op in een toreneindspel met minuspion. Een 
beetje vlug, maar de teleurstelling over het verspelen van een 
zo goed als gewonnen stelling, zal hier debet aan zijn ge-
weest. Dick had eerder in de partij een gezonde pluspion en 
kwam zeer goed te staan. Met enkele zwakke torenzetten 
verloor hij de pion voorsprong en toen hij nog een pion 
weggaf, volgde zijn overgave. Robert Naasz werkte intussen 
stug door. Hij zag kans zijn tegenstander bijna volledig in te 
snoeren plus de open lijn met toren en dame te bezetten. Het 

was een kwestie van tijd tot er enkele pionnen vielen en de 
toren op de 7de rij kwam. Deze gedegen overwinning vormde 
het sluitstuk van de avond. Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Rhenense SC (SOS-
competitie): Gerben Hendriks (1788) - Corstiaan de Keijzer 
(1792) ½-½; Jeroen van Ginneken (1832) - Jan van Laar 
(1662) 1-0; Jan Willem van Willigen (1739) - Ton Braams 
(1727) ½-½; Robert Naasz (1790) - Jacob de Gooijer 
(1690) 1-0; Marco Braam (1758) - Cock Struijk (1743) ½-
½; Jan Groen (1694) - Rene Hovestad (1511) 1-0; Dick 
Vliek (1661) - Gerard de Visser (1604) 0-1; Wisse Witmans 
(1579) - Jan Polders (1406) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
Ruim verlies ASV-8: De wedstrijd van ASV-8 uit bij UVS-3 
leverde een dikke 7½-½ nederlaag op. Christian Simon 
kwam na een damegambiet in een stelling met voor wit 2 
lopers en zwart 2 paarden. Ook de dames en een toren wer-
den geruild. Met de d-lijn open gaf zwart opeens een schaak-
je met zijn paard en veroverde zo de laatste witte toren. Theo 
van Lotringen speelde met zwart. Hij rokeerde kort, waarna 
wit voor de lange rokade kiest. Na ruil van enkele stukken 
kwam Theo pion voor. Hij weet een loper in te sluiten maar 
verliest wel een toren. Wit opende de aanval op de konings-
stelling van zwart maar kwam er niet door. Twintig zetten na 
het torenverlies krijgt zwart na een schaak de toren terug, 
doordat wit over het hoofd zag dat deze niet gedekt stond. 
Vanuit een vrijwel gelijke stand had wit het betere eindspel 
en zet zwart mat met toren, pion en koning. Jelle Noordhuis 
verliest na een vertraagd damegambiet tijdens schermutse-
lingen op de damevleugel een paard. Na ruil in het centrum 
verliest Jelle de dame op d1 na een schaakje op f2. Cesar 
Eisma werd getrakteerd op een anti-Siciliaanse opening met 
2. Pc3 en 3. f4 waarmee hij niet bekend was. Daardoor zat de 
spanning er al direct goed in. Toen wit met zijn loper kon 
inslaan op f7 raakte Cesar zijn f-pion kwijt en wat nog erger 
was: de rokade. Dat leidde tot vrijwel constant wit initiatief 
met dreiging waardoor de zwarte koning hulpeloos op en 
neer bleef manoeuvreren op de achtste rij. Toch kreeg Cesar 
nog wat tegenspel waardoor de witte druk wat afnam. Een 
remisevoorstel werd resoluut door zijn opponent afgewezen. 
Door een onzorgvuldigheid van Cesar verloor hij een loper. 
In het eindspel was dit teveel, zo verloor hij als laatste van 
het team. Qouc My Tran viel met wit aan op de damevleu-
gel. Zwart koos met een paardoffer voor een betere stelling. 
Na dameruil wint zwart twee pionnen en de kwaliteit. Even 
later verjaagt zwart het witte paard, waardoor de dekking 
van een loper wegvalt. Met een paard tegen een toren en 3 
pionnen geeft wit op. Bij Frans Berber ging het vrijwel ge-
lijk op tot zijn tegenstander met f4 en h4 de rokadestelling 
sterk verzwakte. Een remiseaanbod werd door Frans aan-
vaard. Later bleek dat wit zware verliezen zou leiden of mat 
zou gaan. De tegenstander van Jan Diekema kreeg met zwart 
in het middenspel 2 verbonden vrijpionnen en ruilde alle 
torens. Gesteund door de dame konden deze pionnen opruk-
ken zonder dat de witte dame deze kon tegenhouden. Bert 
Maas had met zwart, door in de opening d6 en e6 te spelen, 
weinig ruimte. Met de macht over de ontstane open c-lijn 
kon wit de d-pion pennen en met een paard de dame naar het 
enige vluchtveld e7 jagen. Met de koning op f8 werd het 
volgende schaak met paard op g6 fataal. Daarmee kreeg 
ASV-8 dus flink klop maar het ratingverschil was dan ook 
enorm.    Theo van Lotringen 
Gedetailleerde uitslag UVS-3 – ASV-8 (SOS-competitie): 
Wim Krabbendam (1573) – Christian Simon (--) 1-0; Theo 
Felet (1673) – Theo van Lotringen (1287) 1-0; Luc van 
Harxen (1489) – Jelle Noordhuis (1237) 1-0; Frederik de 
la Fonteijne (1488) – Cesar Eisma (1436) 1-0; Niels Kor-
poraal (1603) – Quoc My Tran (--) 1-0; Jos Buijs (1455) – 
Frans Berben (--) ½-½; Rob Schoppema (1444) – Jan 
Diekema (1020) 1-0; Jan Hendrik Donkervoort (1510) – 
Bert Maas (1040) 1-0. Eindstand 7½-½. 
 
Uitslagen interne competitie 21e ronde (14 februari 2019): 
Storms - R. Wille 1-0; Passchier - de Mol 1-0; Vermeer - 
Peters ½-½; Derendorp - Koeweiden 1-0; Bijlsma - Kooman 
1-0; Arends - Kees van Keulen 1-0; van Deursen - van Bu-
ren 1-0; Zuidema - van Lotringen 1-0; J. Sanders - Stomp-
horst 1-0; Rijmer-Gubbels 1-0; Eisma-Hartogh Heijs 0-1; 
Wendrich - Rudolphi 0-1; Stibbe - Berben 0-1; Slanican - 
Verhaar 0-1; Burger-R. Hendriks 0-1; van Dijk-Samman 0-1. 
 

Uitslagen ASV-beker: Knuiman - Boel 0-1; T. Janssen - 
Reulink ½-½ 
Uitslagen ASV-beker (gespeeld 7/2): Peters - Marks ½-½; 
Bijlsma - Boonstra 0-1; Koeweiden - van Hattum ½-½ 
(zwart wint na snelschaken); Braun - van Amerongen ½-½, 
(ook remise na snelschaken). 


