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Oploswedstrijd: Een mooie stand uit het toernooi in Chelia-

binsk (1981). Hier 
speelde Kaminsky met 
wit tegen Kudrjavtsov. 
Wit won na een com-
binatie met bekende 
elementen. Oplossing: 
1. Ph5, Dxc7 2. Pf6+, 
Kh8 3. Tg8#. Als 
zwart anders speelt 
bv. …e5 dan volgt 2. 
Tg7+ met damewinst. 
 

Bibliotheek: ASV zit 
zaterdag van 13-16 
uur weer in Rozet om 
belangstellenden ken-
nis te laten maken met 

het schaken en natuurlijk met ASV. Bent u in de stad kom 
dan ook een partijtje meespelen. 
 

Externe competitie: Geen teamwedstrijden voor de SOS-
competitie vanavond maar in deze EP eerst nog enkele ver-
slagen uit de voorbije ronde. Vanavond wel een wedstrijd 
voor de OSBO-cup. ASV-4 (avond) = ASV-3 speelt thuis 
tegen Rokade. Volgende week speelt ASV-4 (zaterdag) 
zijnde ASV-1 in de OSBO-cup thuis tegen De Elster Toren. 
Op 25 april speelt een gecombineerd team gevormd uit de 
avondcompetitie (is ASV-2 in de OSBO-cup) bij Mook. 
 
ASV-4 ten onder tegen Koningswaal Tornado-2: ASV-4 
keek al snel tegen een forse achterstand aan. Lex van Hattum 
kreeg een rustige Pirc tegenover zich, maar tot zijn verba-
zing rokeerde zwart niet, maar koos een opbouw met h6, g5, 
Pf8, Pg6. Tg8. Lex had hier geen antwoord op en verloor 
kansloos. Hij bleek het slachtoffer te zijn geworden van de 
Zwarte Leeuw, een opening die zijn tegenstander goed kende 
(zie website van van Rekom – de Leeuw). De opening van 
de tegenstander van Bob Kooij bleek net als die van Lex 
gebaseerd te zijn op de Zwarte Leeuw en wel de variant de 
'Leeuwenkop'. Kennelijk heeft Koningswaal een gemeen-
schappelijke studie van die opening gemaakt. Hoe dan ook, 
Bob kwam onder een voortdurende druk te staan en onder 
die druk maakte hij enkele foutjes. Zwart stond bijna ge-
wonnen, liet Bob onverwacht toch nog terugkomen maar het 
mocht echter niet baten, in tijdnood gaf Bob zijn dame weg. 
Rob van Belle speelde een goede partij, hij stond gewonnen 
maar liet op het eind een pionnendoorbraak in het centrum 
toe. Het leidde gelijk tot een nederlaag. Hedser Dijkstra zag 
met een slechte koningsstelling de toren van zwart op de 
tweede rij plaatsnemen. Het zag er verloren uit maar opmer-
kelijk genoeg kreeg Hedser toch nog tegenkansen en die 
resulteerden zowaar nog in een remise. Hub Kusters hield na 
een moeilijke opening waarin hij veel tijd gebruikte na afruil 
een pluspion over. Toen hij een winst in één miste, ging het 
van kwaad tot erger met als resultaat een pijnlijke nederlaag. 
ASV4 had de match al verloren, stond met 4½-½ achter. 
Gelukkig wisten Jan Vermeer, Jacques Boonstra en invaller 
Benjamin Brandt de nederlaag nog te verzachten. Een geluk-
kige winst van Jan Vermeer met zwart. Zijn partij had lange 
tijd weinig smoel. Maar toen Jan met zijn dame in de ko-
ningsaanval ging, bloeide wit op, voor de dame had hij wel 
belangstelling. Het werd echter wel keepen voor hem. Zijn 
lichte tijdnood brak hem vervolgens op. Hij verloor een 
paard, dacht dat die niet geslagen kon worden, dus toch. In 
het eindspel had Jan een loper van de verkeerde kleur, theo-
retisch remise, maar de Drutenaar ging door de vlag en Jan 
won. In een Franse opening kreeg Jacques Boonstra met 
zwart geleidelijk de overhand. Hij wist steeds meer ruimte te 
veroveren in een complexe stelling. Systematisch voerde 

Jacques de druk op de witte koningsstelling enorm op. Uit-
eindelijk bezweek wit onder de druk en Jacques won het 
resterende eindspel. Benjamin Brandt speelde met zwart een 
Nimzoindian. Na wat openingsschermutselingen resulteerde 
geruime tijd een gelijkwaardig spel met misschien een licht 
voordeel voor zwart. Na wat afruil en enkele passieve zetten 
van zijn tegenstander kon Benjamin met een paard op g4 en 
d2 een mooie aanval creëren. Het resulteerde in een blunder 
van wit. Hierna was het een kwestie van afmaken, maar 
Benjamin had slechts enkele minuten op de klok en zijn 
tegenstander nog bijna een half uur. Op dat moment had hij 
echter al twee vrijpionnen op weg naar een promotie veld en 
met de twee paarden die het promoveren strak konden bege-
leiden maakte Benjamin het soepel af. Goed voor de bord-
punten maar uiteindelijk toch wel een nederlaag voor ASV-4 
met 3½-4½. Ondanks deze derde nederlaag staat ASV-4 
opmerkelijk genoeg nog steeds derde in 2G, wel gedeeld met 
maar liefst drie andere clubs.  Bob Kooij 

Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Koningswaal Tornado 
Combinatie-2 (SOS-competitie): Jacques Boonstra (1726) - 
Pieter van Dijk (1410) 1-0; Hedser Dijkstra (1744) - Gerrit 
Gerrits (1642) ½-½; Jan Vermeer (1633) - Oscar van Hat-
tem (1595) 1-0; Rob van Belle (1676) - Jos Rongen (1479) 
0-1; Hub Kusters (1605) - Stan Lamers (1556) 0-1; Bob 
Kooij (1555) - Geert van Tongeren (1443) 0-1; Benjamin 
Brandt (1787) – Kadir Arslan (1321) 1-0;  Lex van Hattum 
(1601) – Marco van Loon (1589) 0-1. Eindstand 3½-4½. 
 

Bennekom-2 kampioen tegen ASV-5: Op maandagavond 11 
maart moesten we naar het nog ongeslagen Bennekom-2. 
Wij stonden 2 punten achter dus winst was noodzakelijk om 
de slotronde nog spannend te maken voor de titel. Theo 
Koeweiden en Tijs van Dijk waren verhinderd maar Benja-
min Brandt en Quirine Naber waren de sterke vervangers. 
Kersverse vader Erik Gort was er gelukkig ook weer bij. 
Bennekom-2 won helaas nipt waardoor ASV-5 naar plek 3 
zakte omdat Schaakstad Apeldoorn-2 won. Henk Schunck 
was natuurlijk als eerste klaar. Na een rustige opening werd 
er van alles afgeruild in het centrum en bleef er een eindspel 
over met louter pionnen. Henk kwam ergens een pion achter 
maar het was een remisestelling en de vrede werd snel gete-
kend. Danny Hageman trof een tegenstander die ook al zijn 
partijen gewonnen had. Op het bord maakten beiden geen 
fouten en kwam er een eindspel van ieder 2 torens en onge-
lijke lopers. Het leek wat moeilijker voor Danny te worden 
dus bood hij remise aan dat zijn tegenstander gelijk accep-
teerde. Ook na analyse van Fritz bleek het de gehele partij 
gelijk te staan, waarbij inderdaad zwart op het eind een tikje 
beter stond. Jammer genoeg verloor Jonathan van der Krogt. 
Met 1. f4 opende de tegenstander van Jonathan de partij en 
Jonathan nam gelijk het initiatief. Zijn koningsvleugel was 
echter nog niet ontwikkeld en de tegenstander had zijn ko-
ning in veiligheid gebracht en zijn stukken geactiveerd. Op 
zet 8 deed Jonathan de “geweldige” zet f6 en dat was het 
begin van het einde. Het initiatief en het voordeel lagen 
daarna bij zijn tegenstander. Deze zette een aanval op de 
koningsvleugel op. Jonathan moest met zijn koning aan de 
wandel. Er zaten nog wat minder briljante zetten in en de 
hoop op een omslag was eigenlijk wel verkeken. Om zijn 
verlies niet te treurig te maken gaf Jonathan zijn tegenstan-
der een mooi mat. Op de andere borden leek er weinig aan 
de hand, maar op bord 1 had Quirine het zwaar. Ze moest 
aan de bak tegen de teamleider die alles al had gewonnen en 
een rating had van boven de 1950. Zwart speelde sterk en 
stond goed na de opening. Echter werd de h-lijn geopend en 
kwamen er aanvalskansen voor Quirine. Zwart sloeg met 
zijn paard in op c2 en als Quirine die gewoon geslagen had 
stond ze gewonnen. Ze besloot echter verder te gaan met 
haar aanval op de niet gerokeerde koning. Zwart sloeg met 
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het paard een toren maar weer pakte Quirine het paard niet 
en ging verder met de aanval die helaas te pareren viel waar-
door Quirine teveel achter stond en moest opgeven. Zo ston-
den we al 2 punten achter en bij Benjamin ging het ook fout. 
Hij speelde vanaf het begin op de aanval maar zijn tegen-
stander liet zich niet van de wijs brengen, en won zelfs een 
pion. Het toreneindspel met 7 tegen 8 pionnen leek remise 
maar Benjamin had niet veel tijd meer en zag de doorbraak 
op de e-lijn te laat. Zo stonden we 3 punten achter, maar bij 
Erik Gort en Wilfred Jansz zag het er niet slecht uit. Bij 
Horst Eder was het onduidelijk. Hij had moeten winnen om 
wellicht toch nog met een punt naar huis te kunnen gaan, 
maar dat was een te zware opgave. In een soort 4-
paardenvariant van het geweigerd damegambiet veroverde 
zijn tegenstander met zwart het loperpaar. Zwart speelde erg 
actief en kwam goed te staan maar Horst speelde ook erg 
goed. Er waren matdreigingen op beider zijden en groot-
scheepse stukkenruil was niet te vermijden. Er zat niet meer 
in dan remise en Bennekom-2 was kampioen. Erik en 
Wilfred waren nog volop bezig om de stand draaglijker te 
maken en de nodige bordpunten veilig te stellen. Wilfred 
speelde een Konings-Indisch, een opening die hij goed kent. 
Wit speelde 6. Lg5 en na enig nadenken besloot Wilfred 
verder te gaan met c5, het klassieke Averbakh-systeem. 
Wilfred herinnerde zich allerlei varianten en stond op een 
gegeven moment goed met een sterke loper en paarden maar 
ergens maakte hij toch een fout doordat wit probeerde de 
stelling te compliceren en Wilfred daarin trapte. Wit had de 
stelling gelijk kunnen trekken maar deed dat niet. Wilfred 
stond daarna beter en was het een kwestie van rustig uitspe-
len. Hij had een loper meer maar beide spelers kwamen in 
tijdnood. Gelukkig wist Wilfred hier erg goed mee om te 
gaan en stond helemaal gewonnen toen zijn tegenstander 
door zijn vlag ging. Als laatste was Erik nog bezig zijn 
overwinning binnen te halen. Hij begon met een degelijke, 
maar weinig geïnspireerde opening en kwam daar nog aardig 
uit. Vervolgens miste zijn tegenstander het weggeven van de 
h-pion een daaropvolgend winnend torenoffer op f3 en dat 
gaf Erik de kans te verdedigen en het initiatief over te ne-
men. Dit gaf hij niet meer weg en met twee torens en een 
paard lukte het om zijn pionnen een voor een te pakken en 
vlak voor tijd gaf zijn tegenstander op. Nipte overwinning 
dus! Jammer dat we verloren hadden maar Bennekom-2 is de 
verdiende kampioen. Hopelijk winnen ze in de laatste ronde 
ook want dan moeten ze tegen onze concurrent Schaakstad 
Apeldoorn-2 die 1 punt boven ons staat op de tweede plaats. 
ASV-5 moet dan tegen Doetinchem die maar 1 punt onder 
ons staat. Een spannende slotronde dus! Danny Hageman  
Gedetailleerde uitslag BSV Bennekom-2 – ASV-5 (SOS-
competitie): Martin Markering (1966) – Quirine Naber 
(1729) 1-0; Jan Wouters (1741) – Benjamin Brandt (1758) 
1-0; René Bakker (1655) – Horst Eder (1615) ½-½; Teun 
Alting (1698) – Wilfred Jansz (1631) 0-1; Hans van de 
Weteringh (1547) – Danny Hageman (1436) ½-½; Gerhard 
Bakker (1514) – Jonathan van der Krogt (1435) 1-0; Jaap 
van Donkelaar (1431) – Erik Gort (--) 0-1; Dick Brehen 
(1482) – Henk Schunck (1531) ½-½. Eindstand 4½-3½. 
 
ASV 6 wint ruim van medekoploper De Cirkel 2: Donderdag 
21 maart speelde ASV-6 tegen medekoploper De Cirkel-2 
uit Ede. Met hetzelfde aantal matchpunten van 8 uit de vori-
ge 4 rondes en met een aantal bordpunten voor ASV 6 van 
27,5 tegen De Cirkel 2 van 24,5 zou het een spannende wed-
strijd kunnen worden. Dat is meegevallen, of wellicht tegen-
gevallen. Gerrie Arends, onze trouwe invaller, bereikte in 24 
zetten een snelle remise. Veel werd geruild waarna beide 
spelers nog slechts beschikten over een toren en een loper 
van gelijke kleur. Hoewel zijn tegenstander de macht had 
over de open c-lijn werd de aangeboden remise geaccep-
teerd. Zekria Amani had op bord 1 een zware tegenstander. 
Reeds vroeg in de wedstrijd verloor hij de kwaliteit en kwam 
zeer slecht te staan. Toen hij ook nog zijn witte loper kwijt 
dreigde te raken had verder spelen geen zin. John Bijlsma, 
onze 2e invaller, bracht de stand weer in evenwicht. Hij 
speelde met zwart en kreeg met 1. c4 te maken. Hij pareerde 
dat door zijn paarden in het spel te betrekken voor een aan-
val op de koningsstelling. Zijn tegenstander reageerde hierop 
verkeerd waarop John zijn paard kon offeren waardoor de 
dame van de zijn tegenstander verloren ging. Na 3 partijen 
was de tussenstand 1½-1½. Vervolgens verliep het zeer naar 
wens. Lion de Kok speelde aanvankelijk een gelijk opgaande 
partij. De lichte stukken werden, behalve de zwartveldige 
lopers, al snel afgeruild. Dit resulteerde in een gesloten stel-
ling in het centrum. Doordat zijn tegenstander zijn koning in 

het centrum had gehouden en de a-lijn geheel open kwam te 
staan zag Lion zijn kans schoon om de dame te veroveren. 
Hierna was het snel afgelopen. Vervolgens bracht Hendrik 
van Buren het volgende punt binnen. Hij had een gemakke-
lijke avond. Zijn tegenstander speelde  nogal defensief en 
toen deze ook nog zomaar een stuk weggaf was het natuur-
lijk snel afgelopen. Ko Kooman speelde een moeizame maar 
mooie partij tegen een gelijkwaardige tegenstander. Zoals 
bijna gebruikelijk zat Ko zwaar in de verdediging maar kon 
elke aanval pareren. In het eindspel bezaten beide spelers 
behalve een toren nog elk 3 pionnen. Ko vond de posities 
van zijn pionnen iets beter staan en accepteerde derhalve niet 
de aangeboden remise. Het was nog goed uitkijken maar 
uiteindelijk bereikte een van de pionnen de overkant en 
promotie was een feit. Tussenstand 4½-1½. Wij hadden 
gewonnen. Hans Derendorp speelde aan bord 2 een gelijk 
opgaande partij, maar toen hij bij zet 45 door in een black 
out een paard weg gaf was de partij eigenlijk al gespeeld. Na 
nog even door te gaan werd de vlag gestreken. Kees van 
Keulen vond dat zijn tegenstander iets beter speelde waar-
door hij steeds meer onder druk kwam te staan. Hij stond op 
verliezen. Tot het moment dat zijn tegenstander begon af te 
ruilen waardoor de complexiteit er uit werd gehaald. De 
partij dreigde toen in remise te verzanden totdat een vorkje 
van Kees over het hoofd werd gezien en hij alsnog kon win-
nen. Eindstand 5½-2½.    Ko Kooman 

Gedetailleerde uitslag ASV-6 – De Cirkel-2 (SOS-
competitie): Zekrai Amani (1620) – Anton Spronk (1612) 
0-1; Hans Derendorp (1406) – Egbert Aalbers (1570) 0-1; 
Ko Kooman (1447) – Tom Smit (1470) 1-0; Kees van Keu-
len (1390) – Leo Lukasse (1424) 1-0; Hendrik van Buren 
(1467) – Robert Degenhart (--) 1-0; Lion de Kok (1428) – 
Kees van der Dussen (1255) 1-0; John Bijlsma (1424) – 
Fedde Kingma (1396) 1-0; Gerrie Arends (1488) – Louis 
van der Vos (1358) ½-½. Eindstand 5½-2½. 
 
Ook Voorst-2 voor ASV-7 te sterk: De 6e ronde leverde  
ASV-7 een ruime nederlaag op. Tegen Voorst-2 werd het 
6½-1½. John Bijlsma met wit speelde zijn koningsgambiet. 
Zijn tegenstander kende de opening niet goed. Dat gaf John 
voordeel. Maar door zijn aanvalsdrang vergat hij zijn stuk-
ken te ontwikkelen. Zwart kon de witte stelling binnenko-
men en won een loper. Dat was beslissend. Peter Hamers 
(zwart) speelde een spannende pot in een Caro Kann. Voor 
een zwak paard kreeg hij wel een mooie tegenaanval, maar 
die sloeg net niet door. Bram Hamers (zwart) begon met een 
weinig spannende opening. Het middenspel speelde hij slor-
dig. Dat kostte hem een kwaliteit. Wit domineerde de rest 
van de partij, won een stuk en een paniekzet van Bram zorg-
de voor het einde van de partij. Jan Zuidema (wit) was lek-
ker voortvarend bezig. Hij bouwde aan combinaties. Maar 
zag niet dat zwart intussen al zijn stukken richtte op de ko-
ningsvleugel. Toen Jan dat door had, was het al te laat. Cor 
van der Jagt (zwart) begon een gelijk opgaande strijd. Later 
in de partij kwam hij een pion achter. Dat was niet direct het 
probleem, maar wel dat een toren niet goed stond omdat hij 
niet had gerokeerd. Hij moest passief spelen en liep steeds 
achter de feiten aan. Lang speelde Kazem Mollahosseini 
(wit) een goede partij. Opeens verloor hij een loper. Kwam 
dat omdat hij zijn bril niet op had? Natuurlijk speelde Kazem 
nog wel even door en gebruikte hij meer tijd dan dat hij 
normaal doet. Zonder positief effect. Toen speelden er nog 2 
partijen en die leken beide dik op winst af te stevenen. Thijs 
Stomphorst (wit) was in een moeilijke positie gekomen, 
doordat wit beide torens op de d-lijn had gekregen. Maar een 
pionzet zorgde voor een blokkade en zwart kon niet verder. 
Iets later zorgde een lokzet van wit tot het veroveren van een 
toren. Rustig uitspelen en jawel, hij redde onze eer (1-6). 
Hans Meijer speelde een goede partij. Hij was als laatste nog 
bezig en heel ASV-7 stond bij zijn bord te kijken hoe hij met 
een toren voor de partij makkelijk zou kunnen winnen. De 
toren stond op h8 en Hans was hem vergeten. Hij schoof 
glunderend, maar tot ontzetting van zijn clubgenoten, naar 
herhaling van zetten: remise. Oeps!! Jan Zuidema 

Gedetailleerde uitslag Voorster SC-2 - ASV-7 (SOS-
competitie): Guido van Heuvelen (1658) - John Bijlsma 
(1424) 1-0; Rolf van Agtmaal (1599) - Peter Hamers (1384) 
1-0; Harry Schurink (1568) - Kazem Mollahosseini (1361) 
1-0; John de Boer (1531) - Bram Hamers (1330) 1-0; Daan 
Noordhuizen (1339) - Jan Zuidema (1356) 1-0; Paul West-
hoff (1437) - Hans Meijer (1329) ½-½; Dick Hoekman 
(1342) - Thijs Stomphorst (1281) 0-1; Maarten Jansen 
(1296) - Cor van der Jagt (1181) 1-0. Eindstand 6½-1½. 


