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58e jaargang no. 18       donderdag 2 mei 2019
Oploswedstrijd: Normaal voelen we een soort drang opko-

men om een mooie studie 
te zoeken. Dit keer niet. 
Hier staat een gewone par-
tijstand en wel uit de partij 
Bremel - Kertis (Boedapest 
1948). Wit speelt en wint. 
Geef de hele notatie!! Op-
lossing: 1. a7, ab1:D 2. 
a8T+ (wie hier voor een 
dame kiest is op de ver-
keerde weg) 2….Kb4  3. T 
b8+, Kc3 4. Txb1 (met een 
dame was het nu pat) 
4….Kc2 5. Tb8, c3 6. 
Tc8, Kb2 7. Kd3 en wit 
wint. 
 

Rapid: Vanavond de laat-
ste speelavond in de ra-
pidcompetitie. Zoals u in 
de stand hiernaast kunt 
zien heeft Tom Bus nog 
steeds ruim de leiding en 
dit zal hij vast niet meer 
uit handen geven. Onge-
twijfeld zullen er in de top 
10 nog de nodige ver-
schuivingen gaan plaats-
vinden. Knap is de hoge 
positie van Hans Deren-
dorp. Ook in de extra 
competitie wordt de 5e 
ronde gespeeld. De uitsla-
gen van ronde 4 zijn: 
Witmans-de Kort 0-1; van 
Buren-de Munnik ½-½; J. 
Sanders - Rijmer 0-1; 
Hartogh Heijs-Berben 1-0; 
Maas-Eisma 0-1; Hen-
driks-Burger 1-0. Pim 
Rijmer won van koploper 
Jan Sanders zodat Pim nu 
met 3½ punt de leiding 
heeft overgenomen. 
 

ASV-4 derde in 2 klasse G 
na winst op PION-2: Het 
was spannend in de slot-
ronde van de SOS-
competitie in klasse 2G. 
Niet wat betreft de win-
naar want die stond na de 
vorige ronde al vast: Het 
Kasteel-1. Nee, het was 
spannend aan de onder-
kant, de degradatiezone. 
Maar liefst zes clubs kon-

den deze laatste ronde nog degraderen, ook ASV-4! Zij 
voelden zich wel relatief veilig omdat het veruit de meeste 
bordpunten had, maar als alle concurrenten zouden winnen 
en ASV-4 zou verliezen zou, afhankelijk van de bordpunten, 
degradatie theoretisch nog mogelijk zijn. Welnu, zover is het 
gelukkig niet gekomen. ASV-4 won van PION-2, een resul-
taat waarmee het zelfs nog derde werd. Maar gemakkelijk 
was het niet. De hele avond was het spannend, een voortdu-
rend stuivertje wisselen tussen de degradatiekandidaten. 
Teamleider Bob Kooij was al na drie kwartier klaar, een 
wederzijds onvermijdelijke remise. De partij van Hedser 
Dijkstra eindigde ook in remise. Het zag er lang gunstig voor 
hem uit maar een felle tegenaanval noodzaakte hem terecht 
tot een remiseaanbod. Jan Vermeer verloor. Nadat de stelling 
een tijdje in evenwicht was gebleven wikkelde hij helaas 
foutief af waarna hij direct kon opgeven. Rob van Belle 
speelde een prima partij. In een betere stelling kon hij via de 
h-lijn de witte koningsstelling binnendringen. Het was onge-
twijfeld nog lastig om het verder goed af te wikkelen, maar 
dat hoefde niet meer want zijn tegenstander gaf gewoon op! 
Albert Marks had aanvankelijk overwicht maar zwart wist 
zich los te maken en zette een scherpe, uiteindelijk voor 
Albert, onhoudbare aanval op. Invaller Horst Eder speelde 
een goede en degelijke partij. Hij stond voortdurend iets 
beter maar voluit op de aanval spelen was heel riskant, remi-
se was dan ook een terechte uitslag. We stonden met 3½-2½ 
achter met nog twee partijen te spelen! Invaller Benjamin 
Brandt leek in gevaar, hij stond een pion achter en de stelling 
oogde niet goed. Een scherpe tegenaanval bracht echter toch 
nog succes. Toen hij een eindspel van dame en 3 pionnen 
tegen een toren en 5 pionnen verkreeg, was de winst onder 
handbereik. Het was nog even goed manoeuvreren maar dat 
was Benjamin wel toevertrouwd. De laatste partij was dus 
beslissend. En dat zag er goed uit, Jacques Boonstra stond al 
de hele partij beter. Hij wist geleidelijk aan steeds meer 
voordeel te behalen. Hij snoerde zwart in, hevige tijdnood 
deerde hem niet (zoals gewoonlijk) en een tweetal vrijpion-
nen bracht hem en ASV-4 de winst. Zevenaar-2 en UVS-2 
degradeerden. ASV-4 werd derde op bordpunten.   Bob Kooij 

Gedetailleerde uitslag SV PION-2 – ASV-4 (SOS-
competitie): Pieter Thissen (1846) – Jacques Boonstra 
(1726) 0-1; Wilbert Reijnen (1778) – Hedser Dijkstra 
(1744) ½-½; Alexander Bouwman (1710) – Albert Marks 
(1696) 1-0; Henk Fleuren (1754) – Benjamin Brandt 
(1758) 0-1; Paul Nillessen (1591) – Bob Kooij (1555) ½-½; 
Sjaak Thijssen (1628) – Rob van Belle (1676) 0-1; Anton 
Grutters (1555) – Jan Vermeer (1633) 1-0; Rene Slaa 
(1384) – Horst Eder (1615) ½-½. Eindstand 3½-4½. 
 

ASV 6 mist kampioenschap maar promoveert toch: Op vrij-
dag, 5 april werd de slotronde gespeeld van poule 3D in de 
SOS-competitie. Deze werd gespeeld in “De Paperclip” in 
Velp. Het beloofde een spannende ronde te worden. Zowel 
ASV-6 als Veenendaal-2 hadden elk 10 matchpunten, waar-
bij ASV-6 1½ bordpunt meer had. Maar de tegenstander van 
Veenendaal was hekkensluiter Velp-3j, dus een zwakke 
tegenstander terwijl wij tegen Voorst-2 moesten aantreden 
een tegenstander met 8 matchpunten. Theoretisch had Vee-

Stand ASV-rapidcompetitie  
na 16 ronden seizoen 2018-2019: 

Nr. Naam    Pnt  Part 
1 Tom Bus 14 16 
2 Wouter van Rijn 12 11 
3 Dirk Hoogland 11½ 16 
4 Peter Boel 10 12 
5 Reinier Janssen 10 8 
6 Richard van der Wel 9 8 
7 Jan van de Linde 9 10 
8 Ruben Hogenhout 9 10 
9 Désiré Fassaert 9 8 
10 Hans Derendorp 9 8 
11 Ruud Wille 8½ 15 
12 Siert Huizinga 8½ 8 
13 Tijs van Dijk 8½ 7 
14 Koen Maassen vd Brink 8 8 
15 Benjamin Brandt 8 8 
16 Bob Kooij 8 7 
17 Piet de Mol 8 16 
18 Edwin Peters 8 7 
19 Otto Wilgenhof 7½ 6 
20 Jan Knuiman 7½ 15 
21 Jacques Boonstra 7½ 8 
22 Jan Vermeer 7½ 7 
23 Steven Braun 7½ 6 
24 Koen van Keulen 7½ 12 
25 Hub Kusters 7½ 16 
26 Horst Eder 7½ 14 
27 Jan Groen 7½ 14 
28 Kees van Keulen 7½ 11 
29 Bob Beeke 7 4 
30 Pieter Verhoef 7 4 
31 Rob Huberts 7 6 
32 Ko Kooman 7 16 
33 Wolter van den Ham 7 2 
34 Barth Plomp 6½ 3 
35 Toon Janssen 6½ 16 
36 Theo van Lotringen 6½ 10 
37 Erik Gort 6½ 6 
38 Ramsay Dahn 6½ 3 
39 Linus Bohlsen 6 2 
40 Gerben Hendriks 6 3 
41 Ronnie Eggink 6 4 
42 Rob van Belle 6 3 
43 Ivan Roberts 6 4 
44 Jan Zuidema 6 16 
45 Peter van Deursen 6 8 
46 Theo Jurrius 5½ 2 
47 Kazem Mollahosseini 5½ 16 
48 Paul Schoenmakers 5 3 
49 Jeroen Kersten 5 2 
50 Albert Marks 5 2 
51 Lex van Hattum 5 3 
52 Henk Schunck 5 3 
53 Theo Koeweiden 5 6 
54 Peter Hamers 5 2 
55 Bram Hamers 5 2 
56 André de Groot 5 2 
57 Ahmed Samman 5 4 
58 Henk Jan Perebolte 5 2 
59 John Bijlsma 4 1 
60 Hans Meijer 4 2 
61 Quoc My Tran 4 4 
62 Frans Berben 4 2 
63 Bob Hartogh Heijs 4 2 
64 Christian Wendrich 4 4 
65 Raymond Hendriks 4 1 
66 Suzanne Verhaar 4 1 
67 John van Brink 4 2 
68 Victor Droop 4 4 
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nendaal-2 dus de meeste kansen en dat kwam ook uit. Vee-
nendaal won met 5½-2½, terwijl wij verloren met 3½-4½. 
Jammer van het gemiste kampioenschap maar we eindigden 
op bordpunten wel op de 2e plaats en dat geeft ook recht op 
promotie naar de 2e klasse. Toch een mooi succes!! Peter 
van Deursen speelde aan bord 6 één van zijn slechtste partij-
en. Hij accepteerde het aangeboden koningsgambiet maar 
kwam niet goed uit de opening. Een foute koningszet kostte 
een paard tegen een pion en vervolgens zag hij mat in 3 over 
het hoofd. De eerste tegenvaller. De tweede tegenvaller was 
het (begrijpelijke) uitvallen van Zekria Amani op bord 1. 
Herman de Munnik had zich beschikbaar gesteld om die 
uitdaging aan te gaan maar kon weinig inbrengen tegen zijn 
sterkere tegenstander. Na een voor hem onduidelijke stelling 
werd hij door een foutieve torenruil op de c-lijn gepend met 
dame en toren. Het verder ontwikkelen lukte niet op straffe 
van dameverlies. Toen hij ook nog een belangrijke pion 
verloor moest hij opgeven. Onze vaste invaller Gerrie 
Arends (voor de 6e keer!) speelde op bord 6 met zwart. Hij 
kon de lange rokade afdwingen waardoor tevens de witte 
stelling onder druk kwam te staan. Door kranig verdedigen 
kon Gerrie geen voordeel uit de stelling halen. Op het mo-
ment dat hij het initiatief verloor werd remise aangeboden; 
na lang twijfelen accepteerde hij dat. Lion de Kok bracht 
weer een beetje licht in de tunnel. Door eigen onoplettend-
heid verloor hij wel in de opening een centrumpion. Daar-
door gewaarschuwd en wat beter denkwerk kon door een 
toren in te zetten een paardvorkje worden uitgevoerd op het 
koningspaar. De dame werd gewonnen ten koste van een 
toren en een paard met een verder betere stelling. Na vervol-
gens een blunder van zijn tegenstandster, die hem een volle 
toren opleverde, was de winst binnen. Tussenstand 2½-1½ in 
ons nadeel. Ook Ko Kooman speelde niet zijn beste partij. 
Hij kwam door slecht verdedigen 2 pionnen achter te staan. 
Na de dames af te ruilen werd de koning naar het centrum 
gedirigeerd om mee te helpen verdedigen. Bij een aanval op 
de koning door een toren en een loper liep zijn tegenstander 
in een val waardoor Ko ten koste van weer een pion de loper 
kon veroveren. Met toren, loper en 3 pionnen tegen een toren 
met 6 pionnen begon het eindspel. De kansen wisselden 
elkaar af maar uiteindelijk werd de remisehaven bereikt. Ook 
Hans Meijer deelde in de misère. Hij baalde van een blunder 
waarmee hij een stuk weggaf. Hij kon vrij snel daarna opge-
ven. Met stand 4-2 en nog 2 spelers bezig kon maximaal nog 
een gelijkspel worden bereikt. Bij Kees van Keulen en zijn 
tegenstander vlogen de dames al snel van het bord. Daarna 
kon Kees het initiatief lang volhouden maar zijn aanval 
sloeg niet door en verkeerde op een bepaald moment zelfs in 
de gevarenzone. Hij moest nog strijden voor remise en dat 
werd mede door beider tijdnood bereikt. Hendrik van Buren 
had een zeer zware avond. Als laatste van de 32 partijen 
waren hij en zijn tegenstander nog in volle strijd gewikkeld. 
De Voorstenaar viel met alle stukken die hij nog had aan: 
dame, 2 torens, loper en een krachtpion op h6. Hendrik ver-
dedigde met hetzelfde materiaal. Wit meende na een loperof-
fer mat of promotie te zien. Maar Hendrik vond de enige 
uitweg uit deze heksenketel. Daarna volgde een enorm le-
vendig en lastig eindspel. Het publiek stond om hen heen en 
volgde de partij ademloos. Met weinig minuutjes op beide 
klokken wist Hendrik de route naar promotie te vinden en 
rondde hij deze partij in winst af. Eindstand 4½-3½ in het 
voordeel van Voorster SC-2.   Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag Voorster S.C.-2 – ASV-6 (SOS-
competitie): Rolf van Agtmaal (1599) – Herman de Mun-
nik (1416) 1-0; John de Boer (1531) – Hendrik van Buren 
(1467) 0-1; Maarten Jansen (1296) – Ko Kooman (1447) 
½-½; Esther Konijnenberg (1387)-Lion de Kok (1428) 0-1; 
Lammert de Bruin (1483) – Hans Derendorp (1406) 1-0; 
Paul Westhoff (1437) – Peter van Deursen (1294) 1-0; 
Dick Hoekman (1342) – Kees van Keulen (1390) ½-½; Karl 

van ’t Hazeveld (1312) – Gerrie Arends (1488) ½-½. Eind-
stand 4½-3½.  
 

ASV-7 wint slotwedstrijd: In de laatste wedstrijd van het 
seizoen wist ASV-7 het team van Wageningen-4, waarmee 
het de voorlaatste plaats deelde, te verslaan. Invaller Theo 
van Lotringen speelde met wit Siciliaans. Na afruil van het 
één en ander stond zwart een paard tegen twee pionnen voor. 
Langzamerhand veroverde zwart de pionnen terug zonder 
dat Theo iets voor zijn verloren paard terugkreeg. De zwarte 
vrijpion kon onbelemmerd promoveren. 1-0 voor Wagenin-
gen-4. Op bord 6 kwam Hans Meijer met zwart sterk uit de 
opening. Wit werd gaandeweg van het bord gespeeld en 
Hans gaf geen krimp. Twee stukken voor. Promotie van een 
pion was in zicht. En toen gaf wit op. 1-1. Ook op bord 4 
verliep de opening voor Bram Hamers (zwart) naar wens. 
Maar door een handige ruil van wit kwam er spanning in de 
partij. Het middenspel leek in evenwicht te komen totdat wit 
drukker met zijn schaakboekje bezig was dan met nadenken. 
Wit zag over het hoofd dat Bram een stuk zou kunnen win-
nen en toen zat hij als een rat in de val: hij ging schaakmat. 
1-2 in het voordeel van ASV-7. Kazem Mollahosseini (wit) 
speelde op bord 3 zoals we hem kennen. Snel en krachtig, 
zonder echte fouten te maken. Met loper en paard zette hij de 
tegenstander onder druk. Onder ingewikkelde omstandighe-
den werden de dames afgeruild. Uit de mist had Kazem twee 
verbonden vrijpionnen getoverd. Genoeg om te winnen. 1-3. 
Cesar Eisma (zwart), onze invaller op bord 8, zorgde voor de 
4e winst. De verdediging van Cesar in de Siciliaanse opening 
had beter gekund, maar ook wit liet steken vallen. Actief 
spel van Cesar leverde een pion op en zijn tegenstandster 
kreeg ook nog twee geïsoleerde pionnen. Na nog een pion te 
veroveren kon zwart volop in de koningsaanval. Wit verde-
digde zich erg sterk. Dames werden afgeruild en de matdrei-
ging was verdwenen. Toch stond Cesar hopeloos voor. Met 
nog geen 1½ minuut op de klok gaf wit op. 1-4. John Bijls-
ma op bord 1 had goede kansen. En remise lag lang voor de 
hand. Een kreupele zet van John liet de hele partij in rook 
opgaan. Helaas. 2-4. Peter Hamers kreeg Morra tegen zich. 
Wit kon zijn ontwikkelingsvoordeel niet benutten en Peter 
won een kwaliteit. Het werd een leuke partij met veel tacti-
sche wendingen. Maar Peter’s concentratie liet hem even in 
de steek. 3-4. Peter speelt nooit meer (☺). Jan Zuidema, op 
bord 5 met wit, speelde op winst in een Siciliaan. Dat ging 
best goed, maar kostte veel tijd. Hij bleef als laatste speler 
over. Omdat er nog enkele giftige adders onder het gras 
zaten, besloot hij het zekere voor het onzekere te nemen. Hij 
bood remise aan om het team te laten winnen. En dat werd 
direct door zwart geaccepteerd. 3½ - 4½. ASV-7 werd 6e en 
liet alleen die twee ploegen achter zich waarvan ze gewon-
nen hadden.    Jan Zuidema 
Gedetailleerde uitslag SV Wageningen-4 - ASV-7 (SOS-
competitie): Koen Uitdehaag (--)-John Bijlsma (1424) 1-0; 
Leendert van der Waal (945) - Peter Hamers (1384) 1-0; 
Jan de Bont (--) - Kazem Mollahosseini (1361) 0-1; Luuk 
van den Berg (--) - Bram Hamers (1330) 0-1; Marijn Ver-
weij (--) - Jan Zuidema (1356) ½-½; Marielle ten Have 
(996) – Hans Meijer (1329) 0-1; Sijmen van Bommel (--) - 
Theo van Lotringen (1287) 1-0; Erica Jansen (--) – Cesar 
Eisma (1436) 0-1. Eindstand 3½-4½. 
 

Uitslagen interne competitie 30e ronde (25 april 2019): 
Naber – Hoogland 0-1; Boonstra – van de Linde 0-1; Fas-
saert – R. Wille 1-0; de Mol – Huizinga ½-½; Peters – van 
Belle 1-0; Kooij – Eder ½-½; Vermeer – Schunck 1-0; van 
Buren – Kooman 1-0; Bijlsma – Kees van Keulen ½-½; de 
Munnik – van Deursen 0-1; Zuidema – Derendorp 1-0; 
Meijer – Mollahosseini 0-1; J. Sanders – van Lotringen 1-0; 
Eisma – Gubbels 0-1; Burger – Hartogh Heijs 0-1; Gresnigt 
– R. Hendriks 0-1; Diekema – Stibbe 0-1. 


