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58e jaargang no. 10      donderdag 7 maart 2019
Oploswedstrijd: Het gaat hier om de partij Orev – Spirido-

nov, gespeeld in het 
toernooi Varna in 
1984. Zwart aan zet 
wint, hoe…? Oplos-
sing: Wat je moet zien 
is dat ….Dxf4 mat is 
als de witte dame maar 
van de diagonaal c1-
h6 af komt. Oplossing: 
1….Ta2 2. Dc1, Tc2 
3. De3, g5xf4 4. Dxf4, 
Txg2 en de witte dame 
gaat verloren. 
 

Externe competitie: Geen teamwedstrijden ditmaal, daar 
gaan we volgende week weer meer verder. Zo spelen a.s. 
maandag 3 ASV-teams in de 6e ronde van de SOS-
competitie: ASV-3 speelt uit tegen UVS-1, ASV-5 treft uit 
BSV Bennekom-2 en ASV-7 gaat naar Voorst-2 toe. Weer 
veel succes allen! Wel heb ik in deze EP voor u nog enkele 
verslagen uit de vorige ronde.  
 

ASV 5- De Kameleon 1: Op donderdag 21 februari jl. kwam 
De Kameleon uit Terborg bij ons op bezoek. Gezien de stand 
zou het een makkelijke overwinning moeten worden, de 
Kameleon stond puntloos onderaan terwijl ons team tweede 
stond. Echter bleken ze wel degelijk sterke spelers te heb-
ben. Maar niet op bord 8. Henk Schunck stond na 9 zetten al 
gewonnen omdat zijn tegenstander zo aardig was om zijn 
loper cadeau te doen. Daarna walste Henk door en was het 
punt snel binnen. Danny Hageman had het op bord 6 ook 
makkelijk omdat zwart na een gelijk opgaande opening een 
verkeerde pionzet deed en Danny initiatief kreeg. De dame 
van zwart stond gepend en dat kostte normaal gesproken zijn 
toren, echter besloot hij in een laatste wanhoopspoging zijn 
dame te offeren en met 2 torens de koning aan te vallen. Dit 
was echter door Danny makkelijk te pareren. Het leek op 
rolletjes te gaan daar het er bij Jonathan van der Krogt en 
Horst Eder goed uitzag met beiden een fijne stelling en een 
pion meer. Ook bij Benjamin Brandt en Wilfred Jansz zag 
het er niet slecht uit. Echter was het ineens afgelopen bij Tijs 
van Dijk. Hij speelde tegen een Duitser die nog geen Neder-
landse rating had maar wel erg sterk was. Een “witte raaf” 
volgens Tijs. Gelijk al in de opening ging het mis voor Tijs 
door een trucje en toen was het snel afgelopen. Op de andere 
borden werd nog lang gespeeld met goede winstmogelijkhe-
den, behalve voor Theo Koeweiden. Hij offerde zijn loper op 
h7 en dacht een winnende aanval te hebben maar overzag dat 
zwart een paard op f6 kon zetten waardoor de aanval klaar 
was. Theo stormde maar met al zijn pionnen en wat stukken 
op de koningsstelling af, maar dat werd makkelijk opgevan-
gen. Invaller Benjamin Brandt speelde een uitstekende aan-
valspartij met constante druk op de koningsstelling. Zijn 
tegenstander speelde ook een aantal uitstekende zetten waar-
door het opletten bleef voor Benjamin, maar hij ruilde slim 
zijn toren voor een paard dat feitelijk de sterkste verdediger 
was. Daarna pakte zijn tegenstander ook nog een giftig pion-
netje met zijn dame die hij uiteindelijk door een penning ook 

verloor. Het stond 3-1 maar Theo Koeweiden verloor zoals 
verwacht zijn partij waardoor het toch spannend werd. 
Wilfred Jansz won ook zijn partij. Hij speelde met zwart een 
Konings-Indisch. Op de 15e zet had Wilfred al op winst 
kunnen komen door een pionzet met een sterke winnende 
aanval. Maar dat deed hij niet, Wilfred verdubbelde zijn 
torens op de g-lijn om van daaruit een aanval op te bouwen 
en met de dame op d7 stond batterij met Lc8 en Dd7 gericht 
op h3. Daarmee was er wel zware druk op de stelling maar 
in feite stond het nog gewoon gelijk. Echter ging wit in de 
fout en sloeg Wilfred op h3 en was de partij gewonnen we-
gens komend mat op g2. Dus stond het 4-2 en stond Horst 
Eder nog steeds niet slecht maar had Jonathan van der Krogt 
zijn goede stelling om zeep geholpen. Jonathan speelde op 
bord 7 vanaf het begin met zwart een aanvallende partij. Zijn 
tegenstander maakte al vrij vlug een foutje en gaf het initia-
tief en groot voordeel aan Jonathan. Hij bouwde meer drei-
gingen op en hoopte mooi voordeel te behalen in de partij. 
Jonathan ging echter proberen het bord te duiden en dacht 
dat het ruilen van zijn witte loper voor een paard van de 
tegenstander niet verstandig was terwijl dat het meeste voor-
deel had opgeleverd. Jonathan ging wat passief manoeuvre-
ren en hielp met wat mindere zetten zijn eigen partij om 
zeep. Een penning en kwaliteitsverlies maakte dat de achter-
stand lastig om te draaien was. Om het af te sluiten bleef hij 
verkeerde keuzes maken en moest na een mataanval opge-
ven. En toen was Horst nog bezig. Remise zou de overwin-
ning betekenen, maar dat zou nooit geaccepteerd worden 
door De Kameleon dus werd er doorgespeeld tot er een win-
naar was en helaas was dat niet Horst. Hij speelde een inge-
wikkelde Benoni en kwam een pion voor. Op zet 23 speelde 
hij niet de beste voortzetting waardoor het weer helemaal 
gelijk stond. In het verre eindspel met paard tegen loper en 
ieder 4 pionnen aan dezelfde kant ging het in tijdnood hele-
maal mis. De tegenstander van Horst speelde heel kundig en 
pakte zo het eerste punt voor de Kameleon en bleef ASV 5 
tweede.     Danny Hageman 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - De Kameleon (SOS-
competitie): Tijs van Dijk (1723) - Hermann Klein-
Hessling (--) 0-1; Horst Eder (1615) – Egon Gijsbers 
(1626) 0-1; Wilfred Jansz (1631) - Johan Oppewal (1593) 
1-0; Theo Koeweiden (1504) - Joost Pöpping (1491) 0-1; 
Benjamin Brandt (1758) - Paul Aken (1614) 1-0; Danny 
Hageman (1436) - Tom Huijink (1395) 1-0; Jonathan van 
der Krogt (1435) - Henk Oosterink (1566) 0-1; Henk 
Schunck (1531) - Han Bruggink (1515) 1-0. Eindstand 4-4. 
 

ASV 6 wint ruim van Velp 3j: Op vrijdag 15 februari jl. 
moest ASV-6 het als (gedeeld) koploper in de 5e speelronde 
opnemen tegen hekkensluiter Velp-3j. Dit team dat voorna-
melijk uit jeugdspelers bestaat, die de borden 5 t/m 8 bezet-
ten, had nog 0 wedstrijdpunten en heeft ten doel de jeugd 
wedstrijdervaring op te laten doen. Winstkansen dus voor 
ASV-6 maar onderschat je tegenstander nooit. Het 1e punt 
was al na 40 minuten spelen bereikt door Lion de Kok. Bij 
de 5e zet maakte zijn tegenstander een openingsfout waar-
door de koning eenvoudig aangevallen kon worden. Toen op 
de 9e zet ook nog een paard met schaak genomen kon wor-
den was het snel gebeurd. Peter van Deursen speelde aan 
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bord 8 een Italiaanse opening. Er werd weinig geruild zodat 
het zoeken werd naar een goed vervolg van de partij. Hierbij 
ging op zeker moment zijn jeugdige tegenstander in de fout 
en verloor een loper tegen een pion. Ontmoedigd gaf hij na 
een tiental zetten op. Het 3e punt werd gescoord door Hen-
drik van Buren, die weinig aardigheid ondervond in zijn 
partij. Zijn tegenstander(tje) zat onvervaard te knoeien waar-
door zelfs Hendrik in zijn huidige vorm (aldus Hendrik zelf) 
geen kind had aan deze tegenstander. Aan bord 1 zat Zekria 
Amani inmiddels aan te kijken tegen een goed opgezette 
aanval over de koningsvleugel. Met dame, ondersteund door 
loper en paard, ging zijn tegenstander vol in de aanval. 
Zekria had onvoldoende antwoord en Velp scoorde het 1e 
punt. Kees van Keulen speelde met zwart op bord 4 tegen 
een tegenstander die nog weinig van tactiek had gehoord. 
Dat was koren op de molen bij Kees en met een paar tacti-
sche moves schoof hij de partij naar het 4e punt. Met een 
pionvorkje werd een stuk buitgemaakt en daarmee de partij. 
Gerrie Arends speelde met zwart tegen het sterkste en bij ons 
bekende oud-jeugdlid Son Stavenuiter. Een mindere zet in 
de opening waar Gerrie enigszins op rekende bleef uit en in 
het middenspel stond Son zeker niet minder. Met 2 opruk-
kende pionnen op de b- en c-lijn dreigde zelfs de stelling van 
Gerrie onder druk te komen. Zijn redding was uiteindelijk 
een penning waardoor een kwaliteit kon worden gewonnen. 
Daarna ontstond van beide kanten een combinatie met mat-
dreiging. Na ruil van de dames gaf het kwaliteitsvoordeel de 
doorslag en was het 5e punt binnen. Ko Kooman had een 
zware avond tegen oud ASV-er Walter Manschot. Hij kwam 
redelijk uit de opening maar in het middenspel kon hij ver-
lies van een stuk niet voorkomen. Toch nog even doorspe-
lend gaf Walter pardoes ook een stuk weg. Toen werd na 
enig geschuif de remisehaven bereikt. Hans Derendorp leek 
in he middenspel wat moeilijker te staan. Zijn tegenstander 
maakte geen gebruik van de mogelijkheden die er zeker 
lagen. Hans pareerde dit en kwam steeds beter te staan. Hij 
moest nog wel even waakzaam zijn om eeuwig schaak te 
vermijden maar zover liet hij het niet komen en ook dit punt 
werd binnengehaald. Eindstand 1½-6½. Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag Velpse SV-3j – ASV-6 (SOS-
competitie): Dries van Eijk (1727) – Zekria Amani (1620) 
1-0; Walter Manschot (1545) – Ko Kooman (1447) ½-½; 
Robert Ratering ((--) – Hans Derendorp (1406) 0-1; Rick 
Schuren (1068) – Kees van Keulen (13890) 0-1; Nout van 
Eck (562) – Lion de Kok (1428) 0-1; Lucas Hahné (892) – 
Hendrik van Buren (1462) 0-1; Son Stavenuiter (823) – 
Gerrie Arends (1488) 0-1; Trustin Burton Göbel (--) – 
Peter van Deursen (1294) 0-1. Eindstand 1½-6½. 
 

ASV-7 ondanks goede tegenstand ruim ten onder: ASV-7 
had in Veenendaal 2 een zware tegenstander op donderdag-
avond 21 februari jl. De tegenstander bleek de wedstrijd niet 
te onderschatten na de dikke nederlaag tegen ASV-6 en 
kwam volledig op met een Elo-plus van gemiddeld 160 
punten per bord. Peter Hamers werd het eerste slachtoffer 
van de dadendrang van de mannen uit het Veen. Na een 
degelijke opening werd er flink geruild en kreeg Peter een 
zwakke dubbelpion op de koningsvleugel. Deze werd bele-
gerd en na een venijnig aftrekschaak gaf Peter op omdat hij 
zwaar materiaal ging verliezen. De teamleider van Veenen-
daal opende atypisch en ook Thijs Stomphorst verloor wat 
tempi in de opening. Na een algehele afruil kwam er een 
eindspel op het en nam Thijs het remisevoorstel in iets min-
dere stelling graag aan. Kazem Mollahosseini speelde weer 
erg snel en was in het middenspel een pion kwijtgeraakt. 
Toch wist hij heel knap het toreneindspel in evenwicht te 
houden. Na ruil van de beide torens kreeg hij zelfs kans op 
meer wanneer hij consequent de oppositie had kunnen hou-
den. Een klein foutje sloop in zijn spel en daarna was het 
verloren. Bij Hans Meijer werden al snel de lichte stukken 
geruild. Er ontstond een dichtgeschoven stelling met alle 
pionnen nog op het bord. Na wat gemanoeuvreer werd er tot 

remise besloten. Cor van der Jagt speelde een degelijke ope-
ning en kreeg meer ruimte. Opeens overzag hij dat zijn toren 
werd aangevallen en hij verloor nodeloos een kwaliteit. Zijn 
tegenstander valt daarna aan en om niet mat te gaan offerde 
Cor een stuk tegen 3 pionnen. In de ingewikkelde stelling 
had hij de overhand kunnen krijgen door een stuk te winnen. 
Na deze kans gemist te hebben kwam hij in een verloren 
eindspel en gaf op. Bram Hamers deed niets fout. Hij zette 
zijn stukken goed neer en speelde actief en kreeg wat meer 
ruimte in het centrum. Zijn tegenstander gaf echter geen 
duimbreed toe en in deze status quo nam Bram een remise-
voorstel aan. John Bijlsma speelde zeer actief tegen een erg 
degelijke tegenstander, die op een fout van John zat te wach-
ten. Met wat geplaag over en weer laat John zich toch op-
eens verrassen en verliest daarbij een stuk. Na nog even alles 
of niets gespeeld te hebben moest hij toch in een nederlaag 
berusten. Jan Sanders die inviel voor teamleider Jan Zuide-
ma speelde een zeer sterke partij. Toen in de opening bleek 
dat zijn tegenstander met wit een soort drierijensysteem ging 
spelen, ging Jan vol in de aanval. Even leek het teveel te 
worden voor de Venendaler en deze bood toen tactisch remi-
se aan. Op dat moment kon Jan een stuk of een kwaliteit 
winnen. Hij aarzelde en dacht mat te gaan zetten. De tegen-
stander sloeg nu helaas toe en won onverdiend. Anne Paul Taal 

Gedetailleerde uitslag ASV-7 – Veenendaalse SV-2 (SOS-
competitie): John Bijlsma (1424) – Martjan Dodeweerd 
(1621) 0-1; Peter Hamers (1384)-Jan van Ham (1661) 0-1; 
Kazem Mollahosseini (1361) – Jaap van Beelen (1619) 0-1; 
Bram Hamers (1330) – Ron Eveleens (1545) ½-½; Jan 
Sanders (1359) – Rob Leer (1438) 0-1; Hans Meijer (1329) 
– Ricus Goossens (1326) ½-½; Thijs Stomphorst (1281) – 
Arie van Surksum (1354) ½-½; Cor van der Jagt (1181) – 
Rob van Oosterom (1352) 0-1. Eindstand 1½-6½. 
 

Leiden: Het 79e Daniel Noteboomtoernooi trok in het week-
end van 23 t/m 25 februari ook weer diverse ASV-ers naar 
Leiden. In groep A kwam Bent Schleipfenbauer tot 1 uit 4, 
op zondag kwam hij niet meer in actie. In groep B bracht 
Benjamin Brandt het tot 3½ uit 6. Eenzelfde resultaat was er 
in deze groep voor Vadim van Kuijk. Toon Janssen speelde 
een tegenvallend toernooi. Het was het niet zijn weekend 
met slechts 1½ punt. In groep C boekte André van Kuijk 
succes. Hij scoorde 3½ uit 6 en won daarmee een ratingprijs! 
 

Zutphen: Aan het 9e Torenstadtoernooi in Zutphen afgelopen 
zaterdag werd door 40 schakers deelgenomen. GM Felix 
Levin was vooraf favoriet in dit rapidtoernooi en dat maakte 
hij waar want hij won dan ook met 7½ uit 8, voor Nico 
Zwirs uit Apeldoorn met 6½ punt. Jaap Vogel verloor in de 
slotronde van Levin nadat Jaap lang bovenin meedraaide. Hij 
won in ronde 3 van Ruud Wille die hem een stuk in de aan-
bieding deed. Tegen Willy Hendriks en Bob Beeke speelde 
Jaap remise. Bob begon ongelukkig met een verliespartij en 
moest toen aan een inhaalrace beginnen. Dat lukte deels. Hij 
eindigde uiteindelijk op 5½ uit 8 op een gedeelde 5e plaats. 
Ruud eindigde op 4½ uit 8 terwijl Barth Plomp in de mid-
denmoot eindigde met 4 uit 8. 
 

Uitslagen interne competitie 23e ronde (28 februari 2019): 
Hoogland - van de Linde ½-½; Plomp - Eggink 1-0; R. Wille 
- Kooij 1-0; Boonstra - Brandt ½-½; Witmans - Kusters 1-0; 
Huizinga - van Belle 1-0; Eder - Vermeer ½-½; Roberts - 
Derendorp 1-0; Kooman - Schunck 0-1; Kees van Keulen - 
Mollahosseini 1-0; van Buren - Zuidema 1-0; Meijer - B. 
Hamers 1-0; Rijmer - van Lotringen 0-1; Stomphorst - van 
der Jagt 0-1; Hartogh Heijs - J. Sanders 0-1; Rudolphi - 
Eisma 0-1; Gubbels - Samman 0-1; Diekema - van Etten 1-0; 
R. Hendriks - Stibbe 1-0; de Groot - van Brink 1-0. 
 

Uitslagen ASV-beker: Peters - Marks 0-1; van Amerongen - 
Braun ½-½ (Steven wint na snelschaken); Fassaert - van 
Ginneken 1-0. 


