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58e jaargang no. 9      donderdag 28 februari 2019
Oploswedstrijd: Vorige week moest u deze stelling uit de 
partij Morozevich - Pushkov gespeeld in het Russisch kam-
pioenschap van 1995 oplossen. Wit wist hier op inventieve 
wijze de volle winst binnen te halen. Aan de slag ASV-ers!! 
Wit speelt en wint. Oplossing: 1. Dg4 (dreiging Dxg7). 

Zwart kan dat verdedi-
gen met 1…Dd4. Dan 
beslist wit de partij met  
2. Te8+. Bij het slaan 
van de toren door de 
koning volgt 3. Dg6+ 
en mat volgt en bij 
Txe8 dan is het dame-
winst. De mogelijkheid 
….g5 loopt fout van-
wege Dh5. 
 

Daglichtschaak: A.s. 
dinsdag 5 maart is er 
alweer zo’n gezellige 

schaakmiddag in de reeks van het Schaken Overdag, de 
voorlaatste alweer van dit seizoen. Zoiets mag u niet missen. 
Jan Vermeer kan u er alles over vertellen. Om 14 uur starten 
de partijen in het Nivon-gebouw aan de Molenbeekstraat. 
Veel schaakplezier!! 
 

Externe competitie: Vorige week werden de laatste 2 wed-
strijden gespeeld in de 5e ronde van de SOS-competitie. 
ASV-5 speelde in een spannend duel met 4-4 gelijk tegen 
Kameleon uit Terborg en ASV-7 kwam met een 1½-6½ ruim 
te kort tegen Veenendaal-2 hoewel goed tegenstand is gebo-
den. In deze EP nog een verslag van een eerdere wedstrijd 
uit de KNSB-competitie van ASV-4, verder de KNSB-
bekerwedstrijd van ASV-1 uit bij HMC Den Bosch dat met 
een 3-1 nederlaag uitschakeling betekende voor ons beker-
team. Ook de OSBO-cup komt nog aan bod evenals de SOS-
competitie. Dus er valt weer genoeg te lezen.   
 

ASV4 - Magnus Leidsche Rijn 2-6: Het krachtsverschil was 
te groot zo bleek in deze wedstrijd in de 6e ronde van de 
KNSB-competitie. Op voorhand was al duidelijk dat het erg 
lastig zou worden matchpunten te pakken tegen deze sterke 
opponent uit Leidsche Rijn. Ondanks een tactische opstelling 
was de oogst schamel: slechts twee bordpunten op de borden 
7 en 8. In het begin ging het bij Steven Braun gelijk op, maar 
Steven was erg voorzichtig in de opening. Hierdoor was het 
moeilijk om een plan te vinden en werd veel kostbare tijd 
verbruikt. Steven werd onder druk gezet en verloor in een 
moeilijke stelling zijn g2-pion. In een verloren stelling werd 
ook nog materiaal weggegeven en hij kreeg daarmee nul op 
het rekest. Paul de Freytas speelde in een Slavische partij 
met zwart een alternatieve variant met Pe4. Daarna deed 
Paul enkele mindere zetten, hierdoor kwam hij tegen zijn 
sterke opponent slecht te staan. Een stukoffer van Paul 
bracht nog wat leven in de brouwerij. Maar na een kwali-
teitsoffer van zijn opponent was het uit. Ivo van der Gouw 
speelde een afruilvariant van het damegambiet, waarbij wit 
steeds het betere van het spel had. In tijdnood won de tegen-
stander van Ivo een pion en was de partij verloren, ondanks 

verwoede pogingen van Ivo om de stelling te compliceren. 
Ruud Verhoef speelde een gelijk opgaande partij, waarbij 
pas in het toreneindspel enige scherpte in de stelling kwam. 
Door een onnauwkeurigheid van wit won Ruud een pion, 
deze kon hij later offeren voor promotiedreiging, hierna was 
de winstweg eenvoudig. Bij Désiré Fassaert ontstond na de 
overgang in het middenspel een complexe tactische stelling. 
Het doorgronden hiervan kostte vooral Désiré veel tijd. Na 
een afwikkeling ontstond een gelijk maar moeilijk eindspel. 
Een onnauwkeurigheid onder tijdsdruk bracht hem in de 
problemen die na lange strijd resulteerde in een nederlaag. 
Bij René van Alfen werden al vroeg in de partij de dames 
geruild en bleek tot zijn verrassing zwarts dubbelpion eerder 
een sterkte dan een zwakte. Lange tijd ging het min of meer 
gelijk op, maar nadat zwart de c-lijn aan René gaf kreeg hij 
kansen op meer. Zijn toren kwam binnen op de 6e rij en toen 
zijn jeugdige opponent een remisekans miste (die de engine 
thuis vond en ze beiden gemist hebben) kon René afwikke-
len naar een toreneindspel met twee (verbonden) vrijpionnen 
meer, dat eenvoudig gewonnen was. Ons jeugdtalent Vadim 
van Kuijk speelde met wit tegen een FM, in het middenspel 
verloor hij een licht stuk, waarna het eigenlijk vechten tegen 
de bierkaai was. Gerben Hendriks speelde een interessante 
partij waarin hij lang het initiatief had door de passieve op-
stelling van zijn jeugdige opponent. Na dameruil bleek ech-
ter dat zijn tegenstander met een vrije randpion meer aan-
knopingspunten had om op winst te spelen. Na een lange 
taaie strijd moest Gerben zich gewonnen geven. Gezien het 
krachtsverschil moet de 2-6 nederlaag als een normale uit-
slag worden gezien. ASV-4 heeft in de laatste ronden tegen 
gelijke tegenstanders echter nog goede kansen om degradatie 
te ontlopen.    Ruud Verhoef 

Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Magnus Leidsche Rijn 
(KNSB-competitie): Ivo van der Gouw (1816) - Bas van 
Esch (2231) 0-1; Steven Braun (1739) - Dharma Tjiam 
(2391) 0-1; Désiré Fassaert (1862) - Frank Wilschut (1997) 
0-1; Vadim van Kuijk (1727) - Jochem Aubel (2201) 0-1; 
Paul de Freytas (1899) -Arie van den Hurk (1999) 0-1; 
Gerben Hendriks (1788) - Nils Neisingh (1733) 0-1; Ruud 
Verhoef (1863) - Jasper Bonenkamp (1600) 1-0; René van 
Alfen (1811) - Kobe Smeets (1599) 1-0. Eindstand 2-6. 
 

ASV-1 uitgeschakeld in KNSB-bekerstrijd: ASV-1 heeft op 
vrijdagavond 15 februari jl. in de 3e ronde van de KNSB-
beker met 3-1 verloren van meesterklasser HMC uit Den 
Bosch, waarmee het bekeravontuur strandde. Het krachtsver-
schil was in ieder geval in ELO uitgedrukt groot. HMC ver-
scheen met een gemiddeld 274 punten sterker team. Otto 
Wilgenhof sneuvelde als eerste. In de verwikkelingen die 
volgenden op een loperactie van Otto was opponent Jasper 
Broekmeulen beter thuis. Ook Tom Bus ging onderuit. De 
ASV-er kwam flink onder druk, maar bleef aanvankelijk 
overeind. Het nadeel bleef echter en een vrijpion besliste 
tenslotte. Peter Boel speelde tegen grootmeester Twan Burg 
een scherpe partij. Peter vocht dapper en kreeg in de vorm 
van een remiseaanbod loon naar werken. Twan Burg koos 
voor de teamwinst boven het zwoegen voor de winst in zijn 
eigen partij. Wouter van Rijn knokte intussen voor de ere-
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treffer. Met een pion meer in het lopereindspel was het voor-
deel echter te klein voor de winst. Ook hier dus een remise.  
Gedetailleerde uitslag HMC Den Bosch – ASV-1 (KNSB-
beker 3e ronde): Siem van Dael (2275) – Wouter van Rijn 
(2105) ½-½; Jeroen Bosch (IM) (2411) – Tom Bus (2139) 
1-0; Twan Burg (GM) (2514) – Peter Boel (2087) ½-½; 
Jasper Broekmeulen (IM) (2369) – Otto Wilgenhof (2139) 
1-0. Eindstand 3-1. 
 

ASV 1 naar laatste acht in OSBO-cup: Het team ASV-4 
(zaterdag) speelt dit seizoen als ASV-1 in de strijd om de 
OSBO-cup. Nadat eerder al een mixed-team samengesteld 
uit reserves en spelers van de eerste drie avondteams en het 
avondteam ASV-4 zich plaatsten voor de kwartfinales is ook 
het zaterdagteam van ASV nog in de race voor een plaats op 
de finaledag. René van Alfen opende de score tegen het 
Oosterbeekse OPC. René miste een vroege kans op groot 
voordeel en kwam zelfs licht in de problemen. Zijn Ooster-
beekse opponent koos echter het verkeerde plan en niet  veel 
later kon René de stelling openen. René zag zijn tegenstan-
der vervolgens een tempo weggeven, waarna de aanval snel 
doorsloeg. Nico Schoenmakers had na de opening wat meer 
ruimte dan zijn tegenstander. In een gesloten stelling met een 
dynamisch evenwicht werd de vrede getekend. Gerben Hen-
driks won na een fout van zijn opponent een pion. De OPC-
er probeerde door het geven van een tweede pion tegenspel 
te krijgen, maar dat kwam er niet. Gerben won vervolgens 
het eindspel. Siert Huizinga stond lang goed. Een onnauw-
keurigheid in het laatste uur kostte Siert echter twee pionnen 
en uiteindelijk ook de partij.  
Gedetailleerde uitslag ASV-1 – OPC-1: Gerben Hendriks 
(1788) – Alexander de Roo (1706) 1-0; René van Alfen 
(1811) -  Pieter Anjema (1698) 1-0; Siert Huizinga (1726) – 
Wybe Lise (1589) 0-1; Nico Schoenmakers (1789) – Albert 
Kroon (1483) ½-½. Eindstand 2½-1½.  
 

Loting OSBO-cup: Na de laatste wedstrijd is ook meteen 
geloot voor de kwartfinale van de OSBO-cup. Deze loting 
had het volgende resultaat: ASV-1 - Elster Toren; Mook - 
ASV 2 (deze wedstrijd wordt 25 april gespeeld); ASV 3 - 
Rokade; Schaakstad Apeldoorn - ZZS!. De speeldata voor de 
2 andere ASV-teams zijn nog niet bekend. 
 

Nipt verlies ASV-4 tegen Millingen: ASV-4 kwam al vrij 
snel op achterstand. Het leek aanvankelijk op een kansloze 
nederlaag uit te draaien maar toch kwamen we op het einde 
nog aardig in de buurt van een gelijk spel. Het mocht echter 
niet baten. Millingen won met 4½-3½. Albert Marks schatte 
de opening volkomen verkeerd in hetgeen leidde tot een 
witte pionnenaanval die niet meer te stuiten was. Albert 
moest een kwaliteit geven en nadat hij de gehele partij onder 
druk had gestaan wikkelde zijn tegenstander af naar een 
gewonnen eindspel (1-0). Hedzer Dijkstra leek eerst gelijk 
op te gaan met zijn tegenstander, kwam echter een pion 
achter te staan en werd vervolgens weggeschoven (2-0). 
Invaller Kazem Mollahosseini speelde een klassieke Kazem-
partij: razendsnel (alleen hij natuurlijk) met duizelingwek-
kende complicaties. Wit leek hem onder de voet te lopen 
maar Kazem wist steeds weer een net passende verdediging 
te vinden. Wit werd er moedeloos van, gaf een kwaliteit weg 
en vervolgens stortte zijn hele stelling in (2-1). Lex van 
Hattum speelde op bord 4 met zwart tegen een jonge Duitser 
met een rating van ruim 300 meer. Hollandse opening, zwart 
probeert een koningsaanval op te zetten, komt in een lastig 
middenspel, maar wit wikkelde af naar een eindspel met een 
pion meer. Lex had nog enige hoop op remise, maar wist 
uiteindelijk promotie niet meer te voorkomen (3-1). Invaller 
Horst Eder had in een Dame-Indiër eerst het betere van het 
spel (de koning van zijn tegenstander moest naar f8 en Th8 
deed niet meer mee). Toen Horst op zet 24 echter een 
kromme zet speelde, stond hij ineens verloren en dat lek 
kwam hij niet meer te boven; zeker toen hij ook nog in tijd-

nood raakte (4-1). Jacques Boonstra speelde met wit tegen 
een moderne opening waarbij zwart Pf6 uitstelde. In het 
middenspel kreeg wit een overweldigende stelling doordat 
de zwarte toren op de a-lijn buitenspel stond. Hierdoor kon 
wit met een dubbel pionoffer een matnet creëren tegen de 
zwarte  koning. Zwart gaf de dame maar verloor daarna al 
zijn stukken waarna de witte dame oppermachtig achterbleef 
(4-2). Bob Kooij stond met wit vanaf de (Franse) opening 
onder druk. Zwart rokeerde niet en wist langzaam maar 
beslist een mooie aanval op te zetten. Bob wist echter voort-
durend de dreigingen van zwart te pareren. maar zwart bleef 
wel beter staan. In wederzijdse tijdnood blunderde zijn te-
genstander echter en Bob won (4-3). Teamleider Hub Kus-
ters kwam aan bord 6 met groot voordeel uit de opening. 
Door een kleine combinatie sloeg hij de witte pionnenforma-
tie aan gort. Toch lukte het hem niet om een echte opening in 
wits verdediging te creëren. Toen hij door een onoplettend-
heid de kwaliteit verloor kwam zijn tegenstander op winst te 
staan. Bij de 4-3 stand kreeg zijn tegenstander het advies om 
een remiseaanbod te doen om zo de winst van de wedstrijd 
veilig te stellen. Dit kon Hub zijns inziens helaas niet weige-
ren (4½-3½).    Bob Kooij 

Gedetailleerde uitslag Millingse SV - ASV-4 (SOS-
competitie): Ton Huybregts (1552) - Jacques Boonstra 
(1726) 0-1; Thomas Verfuerth (2027) - Albert Marks 
(1696) 1-0; Thorsten Brandt (1979) - Hedser Dijkstra 
(1744) 1-0; Kevin Verfuerth (1963) - Lex van Hattum 
(1601) 1-0; Rupert Spijkerman (1701) - Bob Kooij (1555) 
0-1; Bernd Schumacher (1604) - Hub Kusters (1605) ½-½; 
Frank Unkrig (1495) - Horst Eder (1615) 1-0; Max Lugt 
(1485)-Kazem Mollahosseini (1361) 0-1. Eindstand 4½-3½. 
 

Hardenberg: Op zaterdag 16 februari namen Jaap Vogel en 
Barth Plomp deel aan het rapidtoernooi in Hardenberg. Ge-
speeld werd in groepen van 8. Jaap speelde in groep 2 en 
scoorde daarin 2 uit 7. Barth was ingedeeld in groep 4 en 
behaalde eveneens 2 uit 7. 
 

Elst: Afgelopen zaterdag werd in Elst het 13e rapidtoernooi 
van de Elster Toren gespeeld. Désiré Fassaert eindigde daar 
als beste ASV-er op een gedeelde 4e plaats met 5 uit 7. Hub 
Kusters kwam tot 3 punten terwijl Kazem Mollahosseini en 
Peter Hamers op 2 punten bleven steken. Er waren 39 scha-
kers daar in Elst en Hans Polman van de organiserende ver-
eniging werd winnaar met 6 uit 7.  
 

Epe: Tegelijk met het rapidtoernooi in Elst organiseerde 
afgelopen zaterdag ook De Zeven Pionnen uit Epe een rapid-
toernooi. 80 deelnemers aldaar, verdeeld over 4 groepen. 
Voor ASV speelden Barth Plomp en Ruud Wille mee in 
groep 1 (18 spelers). Barth speelde een goed toernooi en 
kwam tot 4 uit 7 en had daarbij sterke tegenstand. Het lever-
de hem een  gedeelde 4e plaats op. Ruud begon met 2 nullen 
en krabbelde langzaam op tot een score van 3 uit 7. 
 

Uitslagen interne competitie 22e ronde (21 februari 2019): 
van Rijn-Fassaert 1-0; van de Linde-de Kort ½-½; G. Hen-
driks-Huizinga 1-0; Kusters-R. Wille ½-½; van Belle - Wit-
mans 1-0; Kooij - Vermeer 1-0; Derendorp - van Deursen ½-
½; Arends - Kooman 0-1; van Lotringen - Kees van Keulen 
0-1; van Buren - Rijmer 1-0; Gresnigt - Eisma 0-1; Hartogh 
Heijs - Rudolphi 0-1; Gubbels - Akim Yemets 1-0; Maas - 
Stibbe 0-1; Samman-Diekema 0-1; van Etten-van Brink 0-1. 
Uitslagen ASV-beker: Reulink - T. Janssen 0-1; Marks - 
Peters ½-½; de Mol - Blok 0-1. 


