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58e jaargang no. 13      donderdag 28 maart 2019
Oploswedstrijd: Een ditmaal makkelijke studie van Selezn-

jev uit 1913. Wit speelt en 
wint. Oplossing: 1. Ke5, Kf3 
2. Kf5, Kg3 3. h6, gxh6 4. 
h5 en wit wint. 
 

Externe competitie: Vorige 
week waren er nog 2 team-
wedstrijden. ASV-6 behield 
de koppositie via een 5½-2½ 
zege op De Cirkel-2, ASV-8 
verloor met 3½-4½ van Velp-
2. In deze EP een vervolg op 
de verslagen. 
 

Daglichtschaak: A.s. 
dinsdag 2 april is de laat-
ste schaakmiddag van dit 
seizoen. Aanvang 14.00 
uur. Veel schaakplezier! 
 

Rapid: Vanavond de 4e 
speelavond in de rapid-
competitie. De stand na de 
vorige 4 ronden heb ik 
nog niet eerder weergege-
ven. Dat maak ik bij deze 
goed zodat u kunt zien 
hoe het er voor staat. 
Duidelijk is dat Tom Bus 
ruim afstand heeft geno-
men van zijn achtervol-
gers. en de extra competi-
tie. Ook vanavond ronde 4 
in de extra competitie 
waar Jan Sanders de lei-
ding heeft met 3 uit 3. 
 

Voorjaarstoernooi: We 
kunnen weer terugkijken 
op een geslaagd rapid-
toernooi. Alleen het deel-
nemersaantal van 70 
schakers viel toch wel wat 
tegen. Wat we wel hadden 
was veel strijd en vooral 
een goede sfeer! Spanning 
dus volop in de diverse 
groepen. In groep A ver-
speelde Ruud Janssen 
winst in de slotronde door 
mat te overzien. Nu wer-
den GM Roeland Pruijs-
sers samen met John Cor-
nelisse gedeeld 1e met 6 
uit 7. Pruijssers werd tot 
toernooiwinnaar uitgeroe-
pen omdat hij het onder-
linge duel won. Beste 
ASV-er werd Jaap Vogel 
met een gedeelde 3e plaats 
met 5 uit 7 samen met 
Ruud Janssen en Nico 
Zwirs. Otto Wilgenhof 
werd gedeeld 6e met 4 uit 
7 in een groep spelers 
waar ook de winnaar van 
vorig jaar IM Herman 
Grooten en IM Willy 
Hendriks deel van uit-
maakten. Barth Plomp 

eindigde keurig op 50% met 3½ punt. Peter Boel kwam tot 3 

punten. Michiel Blok kwam pas in de laatste 3 ronden tot 
scoren en eindigde op 2½ punt. Rob Huberts en Ruud Wille 
bleven op 2 punten steken. In groep B was UVS-speler Den-
nis van den Bergh ongenaakbaar. Hij won met 7 uit 7. Ger-
ben Hendriks werd knap 2e met 5½ punt. Ook Koen van 
Keulen speelde een goed toernooi. Hij werd gedeeld 3e met 5 
punten. In een achtervolgend groepje werden Toon Janssen, 
Vadim van Kuijk en Albert Marks met 4 punten gedeeld 6e. 
Nico Schoenmakers eindigde met 3½ punt mooi in de mid-
denmoot. Vier ASV-ers vinden we terug met 3 punten. Dit 
zijn: Marco Braam, Edwin Peters, Jan Vermeer en Lex van 
Hattum. Een half punt daarachter zien we Jacques Boonstra 
en Jan Groen terug met 2½ uit 7. In groep C, overigens ge-
wonnen door de jeugdige Tmmy Grooten met 6 uit 7, werd 
Erik Gort de beste ASV-er met 4½ uit 7. Onlangs vader 
geworden leek dit bij hem geen invloed te hebben op zijn 
schaakprestaties! Horst Eder en Kazem Mollahosseini be-
haalden 4 punten. André van Kuijk kwam tot 3½ punt en 
bleef daarmee Hans Derendorp en Kees van Keulen voor die 
op 3 punten eindigden. Het was fijn om Herman de Munnik 
weer actief aan het werk te zien na zijn ziekteperiode. Hij 
kwam tot 1½ punt. Frans Berben tenslotte scoorde 1 punt. 
Voor hem was dit weer een mooie nieuwe toernooiervaring.  
 
Dikke nederlaag ASV-4: Op de heenweg naar Nijmegen, 
waar UVS-2 de tegenstander zou zijn, zaten we te mijmeren: 
als we allemaal tegelijk in vorm zijn, dan hebben we een 
kans. Al snel bleek dat de praktijk anders uitpakte, iedereen 
toonde zijn normale niveau of zelfs daaronder, het werd een 
kansloze 7-1 nederlaag. We begonnen met vijf nullen. Bert 
Duijker kwam goed uit de opening en kreeg in het midden-
spel zelfs groot voordeel maar door een tactisch fout verloor 
hij een stuk en de partij. Gerben Hendriks maakte in de ope-
ning een fout waardoor hij slecht kwam te staan. I.p.v. een 
pion op de b-lijn door te schuiven wat hem groot voordeel 
zou geven, sloeg hij op a5. Een misrekening, aldus Gerben. 
De zet die hij vervolgens wilde doen kon gewoonweg niet. 
Daardoor was hij gedwongen om de hele partij te verdedi-
gen. Dat lukte best goed. Maar aan het eind was er geen 
houden meer aan. Ivo van der Gouw behandelde de opening 
met wit niet goed, zwart had de kans een stuk tegen twee 
pionnen te winnen, maar liet deze kans schieten. Zwart kreeg 
echter wel een minoriteitsaanval, die hij na lang manoeuvre-
ren in winst wist om te zetten. Steven Braun mocht aantre-
den tegen een oude bekende van het (inmiddels qua naam 
niet meer bestaande) Schaakmaat. Hij had zich voorbereid en 
warempel kreeg hij dezelfde stelling op het bord. In het 
begin ging het daarom ook gelijk op. Steven: “We rokeerden 
tegenovergesteld (ik lang, hij kort) waardoor we, na de stuk-
ken goed te hebben gezet, de pionnen naar voren schoven. 
Zijn aanval was sneller en daarom moest ik daar op letten. 
Echter begon ik zelf half aan een aanval aan de koningszijde 
en had daar verder op in moeten gaan. Dit deed ik niet en gaf 
hierdoor hem te veel initiatief. Toch stonden we redelijk in 
balans (bleek later). Na dameruil wilde ik mijn loperpaar 
behouden. Hierdoor maakte ik een fout. Dit leek mij de partij 
te kosten, maar toch viel het mee (de computer gaf hier 
0.40). Maar ik zag de goede voortzetting niet en hierdoor 
werd het erg moeilijk om nog remise te houden. Ik probeer-
de nog wat, maar hij maakte geen fout meer”. René van 
Alfen kwam goed uit de opening en had eenvoudig gelijk-
spel. In het middenspel deed René iets verkeerd, verloor een 
pion en gaf een kwaliteit om enig tegenspel te krijgen. Bij 
goed spel van wit was dat er niet gekomen, maar zijn tegen-
stander speelde niet de beste zet en moest de kwaliteit terug-
geven. René won de pion terug en had lang zicht op remise 
tot hij een belangrijke pion verloor en het eindspel niet meer 
te houden was. Bij Désiré Fassaert ontstond na de opening 
een ongeveer gelijke stelling. Weliswaar had zijn tegenstan-
der (wit) het loperpaar, maar zwart had voldoende positione-

Stand ASV-rapidcompetitie  
na 12 ronden seizoen 2018-2019: 

Nr. Naam     Pnt   Part 
1 Tom Bus 11½ 12 
2 Wouter van Rijn 8½ 7 
3 Dirk Hoogland 8 12 
4 Peter Boel 8 12 
5 Reinier Janssen 8 4 
6 Bob Beeke 7 4 
7 Pieter Verhoef 7 4 
8 Richard van der Wel 7 6 
9 Benjamin Brandt 7 4 
10 Piet de Mol 7 12 
11 Otto Wilgenhof 6½ 6 
12 Jan van de Linde 6½ 8 
13 Jan van de Linde 6½ 8 
14 Ruud Wille 6½ 11 
15 Désiré Fassaert 6½ 4 
16 Toon Janssen 6½ 12 
17 Tijs van Dijk 6½ 4 
18 Koen van Keulen 6½ 8 
19 Edwin Peters 6½ 7 
20 Hans Derendorp 6½ 4 
21 Linus Bohlsen 6 2 
22 Koen Maassen vd Brink 6 8 
23 Gerben Hendriks 6 3 
24 Jan Knuiman 6 7 
25 Rob Huberts 6 6 
26 Ronnie Eggink 6 4 
27 Siert Huizinga 6 4 
28 Rob van Belle 6 3 
29 Jacques Boonstra 6 4 
30 Bob Kooij 6 4 
31 Ko Kooman 6 12 
32 Jan Groen 6 6 
33 Ivan Roberts 6 4 
34 Theo Jurrius 5½ 2 
35 Horst Eder 5½ 12 
36 Kees van Keulen 5½ 7 
37 Erik Gort 5½ 6 
38 Paul Schoenmakers 5 3 
39 Jeroen Kersten 5 2 
40 Albert Marks 5 2 
41 Jan Vermeer  5 12 
42 Lex van Hattum 5 3 
43 Hub Kusters 5 12 
44 Peters Hamers 5 2 
45 Bram Hamers 5 2 
46 André de Groot 5 2 
47 Ahmad Samman 5 4 
48 Henk Jan Perebolte 5 2 
49 Ramsay Dahn 5 3 
50 Steven Braun 4½ 2 
51 Theo Koeweiden 4½ 5 
52 Theo v. Lotringen 4½ 8 
53 Kazem Mollahosseini 4 12 
54 John Bijlsma 4 1 
55 Peter van Deursen 4 6 
56 Hans Meijer 4 2 
57 Quoc My Tran 4 4 
58 Frans Berben 4 2 
59 Bob Hartogh Heijs 4 2 
60 Raymond Hendriks 4 1 
61 Suzanne Verhaar 4 1 
62 John van Brink 4 2 
63 Victor Droop 4 4 
64 Jan Zuidema 3½ 12 
65 Christian Wendrich 3½ 4 
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le compensatie. Wit probeerde het met trekken en duwen tot 
ver in het eindspel, maar moest tenslotte toch in remise be-
rusten, toen zwart de overhand dreigde te krijgen. Paul de 
Freytas speelde de ruilvariant van het Slavisch met wit. Zijn 
tegenstander kreeg druk op de damevleugel. Dat koste op de 
lange termijn een pion. In dit proces werd zijn pionnenstruc-
tuur op de koningsvleugel vernield. Een geïsoleerde d-pion 
wist Paul te ruilen voor de e- pion. Zwarts vrije a-pion werd 
geruild voor wits h-pion. Beiden partijen hielden een toren 
over. Paul had een pion op de f-lijn en een pion op de g-lijn. 
Zwart 2 pionnen op de f-lijn en 1 pion op de h-lijn. Zwart 
speelde nog lang op de winst, maar zag uiteindelijk in dat dit 
geen zin had. Ruud Verhoef speelde de langste partij. In een 
Siciliaan had hij een pion geofferd voor actief spel, dat kreeg 
hij ook, maar ver in het middenspel koos Ruud voor een 
matige afwikkeling, waardoor hij een dame-paard eindspel 
moest spelen met een pion minder. Na lang manoeuvreren 
moest hij zich na 5½ uur spelen gewonnen geven. Hiermee 
werd de lijdensweg van ASV-4 tegen UVS-2 in stijl beëin-
digd.     Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag UVS-2 – ASV-4 (KNSB-competitie): 
Roy van de Hatert (2126) - Paul de Freytas (1899) ½-½; 
Dennis Breuker (2025) - Désiré Fassaert (1862) ½-½; Pe-
pijn van Erp (1954) - Ruud Verhoef (1863) 1-0; Ivar Heine 
(1969) - René van Alfen (1811) 1-0; Hans Quint (1930) - 
Bert Duijker (1908) 1-0; Jeroen Clèrmonts (1941) - Gerben 
Hendriks (1788) 1-0; Thomas Willemsen (1946) - Ivo van 
der Gouw (1816) 1-0; Diderick Holtland (1871) - Steven 
Braun (1739) 1-0. Eindstand 7-1. 
 
ASV 5 pakt matchpunt tegen Amersfoort-3: Op 16 maart jl. 
speelden we onze enige verre uitwedstrijd, tegen Amers-
foort-3. Op papier een interessante wedstrijd. Beide teams 
staan onderaan in de competitie, met evenveel match- en 
bordpunten. En met het ontbreken van hun 2000+-speelster, 
die verderop in een hoger team actief was, leken we ook qua 
rating goed aan elkaar gewaagd. Bij winst zou ASV maar 
liefst twee plaatsen kunnen stijgen, want ook de ASA jeugd 
lag in schootsafstand. Maar goed, dan moet er wel geknokt 
worden. Wisse Witmans speelde op tegen een jonge tegen-
stander met een vergelijkbare rating. Wisse kwam onder 
druk. Tot veler verrassing kreeg hij al best snel een remise-
aanbod. Hij dacht er geen seconde over na en nam het aan. 
Niet veel later kreeg Jan Vermeer een remiseaanbod. Hij 
overlegde met zijn captain en kreeg te horen dat hij het zelf 
mocht weten. Dat leidde tot nog twee zetten, waarna hij 
alsnog remise overeenkwam. Zoals hij het zelf zei: “Mijn 
koningsaanval sloeg niet door en zijn poging om via de a-lijn 
binnen te komen pareerde ik moeiteloos’. Op zich weinig 
mis mee, maar gezien het ratingverschil hadden we wel op 
wat meer gehoopt. Constant Nieuwensteijn speelde een pri-
ma partij en lang leek dit tot resultaat te leiden. Zijn tegen-
stander wist toch een mooie aanval op te zetten die Constant 
niet kon pareren. Op een opvallende (en volgens mij niet 
legale) wijze voerde hij zijn promotie uit: Hij zette de pion 
op de 8e rij, drukte de klok in en instrueerde Constant dat hij 
een koningin op de plaats van de pion moest zetten. Wisse 
snapte wat er gebeurde en voerde het uit. André vroeg zich 
nog een moment af of hij hier iets van moest zeggen, maar 
besloot om het voorval te laten lopen, wetende dat de pot 
toch om des keizers baard ging. André van Kuijk kreeg een 
paar onorthodoxe zetten in het Slavisch tegen zich en pro-
beerde hier creatief mee om te gaan. Gaandeweg zag hij dat 
zijn stelling verslechterde en bood remise aan. Zijn tegen-
stander overlegde netjes met zijn teamleider en die gaf het-
zelfde advies dat Jan eerder kreeg van André. De goede man 
besloot hierop door te spelen en kreeg zowaar een pion voor-
sprong in het centrum. Dit was voor hem voldoende om 
torens af te ruilen en het eindspel in te gaan. Echter, André 
heeft nogal wat tijd gestoken in ‘Silman’s Complete Endga-
me Course’ en zag kansen om het te keepen. Zwart ging 
voor de winst en liet de verdediging op de twee verbonden 
semi-vrijpionnen los. André stapte onmiddellijk op het gas-
pedaal met zijn pionnen en de koning zou altijd te laat zijn, 
alsook de oversteek van de zwarte pion. Ron Brachten 
speelde tegen een op papier gelijkwaardige tegenstander. In 
de praktijk bleek deze echter beter in de partij te zitten en na 
een aantal mindere zetten moest Ron opgeven. Jacques 
Boonstra speelde daarentegen een prachtige partij op bord 1 
tegen een speler met een rating van 1859. Jacques kon via de 
g-lijn een mooie aanval met verdubbelde torens opzetten en 
hij kon een punt aantekenen, waarmee het 3-3 werd. De hele 
tijd ging het gelijk op en dus zou het pleit worden beslecht in 
de laatste twee partijen. Werner Passchier speelde tegen een 
tegenstander met een rating van 1719. Werner kwam een 

stuk voor en door gebrek aan pionnen zag zijn tegenstander 
geen kans meer en gaf op. 3-4 en het eerste matchpunt. Dus 
mocht Vadim van Kuijk het op bord 2 afmaken. Alleen 
kwam hij met zwart in het frans terecht terwijl hij dat niet 
echt wilde. Hij kwam twee pionnen achter en rechtte zijn rug 
in een ultieme poging de schade te herstellen. Dat leverde 
zijn tegenstander sowieso veel kopzorgen op, alsook Vadim 
een pion. Maar uiteindelijk was er geen houden aan en rond 
5 uur capituleerde Vadim. Zo werd het 4-4. Voor een ge-
middeld ASV-team in deze ronde een goed resultaat, maar 
we schieten er in de ranglijst niets mee op. Nog 1 kans om 
de rode lantaarn over te dragen.   André van Kuijk 
Gedetailleerde uitslag Amersfoort-3 – ASV-5 (KNSB-
competitie): Remy Sennema (1859) - Jacques Boonstra 
(1726) 0-1; Wiebe de Witte (1764) - Vadim van Kuijk 
(1727) 1-0; Ruud Küchler (1719) - Werner Passchier 
(1659) 0-1; Hans Manuel (1641)-Ron Brachten (1651) 1-0; 
Chris Roelandt (1518) - Jan Vermeer (1633) ½-½; Peter 
Nitrauw (1552) - Wisse Witmans (1579) ½-½; Luc Kepers 
(1470) - André van Kuijk (1435) 0-1; André Corpeleijn 
(1395) - Constant Nieuwenstein (-) 1-0. Eindstand 4-4. 
 
ASV-1 wint spannend duel van Elster Toren-1: De eerste 
score kwam na zo'n 1½ uur spelen. Anne Paul Taal nam het 
initiatief, maar er waren counterkansen voor de speler van 
Elster Toren. Uiteindelijk resulteerde dat in remise door 
zetherhaling. Koen Maassen van den Brink had intussen de 
aanval geopend op de vijandelijke koning. Zijn geroutineer-
de tegenstander verdedigde echter nauwkeurig en ook hier 
werd het na zetherhaling remise. Dirk Hoogland leek tegen 
een te elfder ure opgeroepen invaller op een eenvoudige zege 
af te stevenen. Na pionwinst had Dirk zijn stellingsvoordeel 
moeten uitbouwen. Nu wilde de ASV-er te snel en ook door 
wat stellingsgeluk kwam Wiely Martens terug in de partij. 
De zege kwam er toch. Met een fijn trucje won Dirk via een 
penning materiaal. Siert Huizinga speelde een sterk midden-
spel. Daarin sloot hij de vijandelijke dame in. Dat leverde 
Siert een stuk op. Helaas miste Siert daar een tussenzet, 
waardoor John Remmerts  twee vrijpionnen in plaats van één 
als compensatie kreeg. Die werden Siert tenslotte noodlottig. 
Coen Mekers herstelde de marge door Hans Polman in een 
offerpartij te kloppen. Na een rustige opening bleef de Elster 
koning in het centrum. Met een loperoffer en een kwaliteits-
offer combineerde Coen zijn opponent bekwaam mat. Fred 
Reulink stelde het eerste matchpunt veilig. Vroeg in de partij 
offerde Fred uit nood geboren  tegen oud-ASV-er Martin 
Weijsenfeld een kwaliteit. Dat leverde niets op dan een lange 
avond verdedigen. In tijdnood blunderde Martin echter. Fred 
won de kwaliteit terug en meteen de partij. Een spannend 
slot volgde. Barth Plomp en Sjoerd van Roosmalen hadden 
na een lange laveerpartij uiteindelijk alleen de a-lijn weten te 
openen. Sjoerd probeerde daar een winstkans te vinden. 
Xadya van Bruxvoort was in een lastig eindspel van loper 
tegen paard beland. Een vervelend dreigende paardvork 
kostte haar een tempo. Terwijl Barth intussen de score op 4,5 
bracht, kwam Xadya in het nauw. Was haar ene vrijpion 
sneller dan de twee van John van Ginkel? Dat was helaas 
niet het geval. Het eerste rondje 4,5 van het seizoen is wel 
een feit. Met 8 punten heeft ASV-1 een plaats bij de eerste 
vier. Met een iets betere competitiestart waren we serieus 
kampioenskandidaat geweest.  Erik Wille 

Gedetailleerde uitslag Elster Toren-1-ASV-1 (SOS-
competitie): Wiely Martens (1725) - Dirk Hoogland (2065) 
0-1; Sjoerd van Roosmalen (2080) - Barth Plomp (1932) ½-
½; Wim Gielen (1955) - Koen Maassen van den Brink 
(2003) ½-½; Martin Weijsenfeld (1822) - Fred Reulink 
(1957) 0-1; Marc Groenhuis (1972) - Anne Paul Taal 
(1888) ½-½; John Remmerts (1929) - Siert Huizinga 
(1726) 1-0; Hans Polman (1785)-Coen Mekers (1849) 0-1; 
John van Ginkel (1889)-Xadya van Bruxvoort (1603) 1-0. 
Eindstand 3½-4½.  
 
Uitslagen interne competitie 26e ronde (21 maart 2019): 
Boel-van de Linde 1-0; Storms-de Kort 1-0; Gerlich-G. 
Hendriks 1-0; Fassaert-Brandt ½-½; Peters-Huizinga 0-1; 
Vermeer-Witmans ½-½; van Belle-Kooij 0-1; Schunck-Eder 
½-½; Mollahosseini-Hartogh Heijs 1-0; Rijmer-Berben 1-0; 
Gubbels-Gresnigt 0-1; van Etten-R Hendriks 1-0; van Brink 
- Stibbe 1-0. 
Uitslagen beker: Marks-Boonstra 0-1;v. Hattum-Braun 1-0; 
 

Uitslagen 3e ronde extra competitie (tijdens rapidavond op 
7/2): Rijmer-van Buren 1-0; de Kort-Witmans 1-0; J. San-
ders-van den Ham 1-0; Maas-Stibbe 1-0; Eisma-v. Etten 1-0. 


