
 

  

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING  

       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 

Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 
6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond: Donderdag in Dagbesteding het Pleijwerk, 
 (Elver), Vlamoven 22-24, tel 026-3696970 

Tel. aanmelden: Erik Wille  06-12965038 

ASV op internet: https://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

58e jaargang no. 38      donderdag 14 november 2019
Oploswedstrijd: We hebben al vaker composities laten zien 
van wereldkampioenen. Hier komt er weer een. Een studie 
van Botwinnik, die hij in 1925 samen met de bekende com-

ponist Kaminer maak-
te. Wit speelt en wint. 
Dit is niet een pro-
bleem om even op te 
lossen. Daarom als 
hulp de info, dat wit 
na vijf zetten gewon-
nen staat. Oplossing: 
1. g4, Kh4 2. Lh6, 
Dxh6 3. Dh2+, Kg5 4. 
Dd2+, Pf4 5. Dd8+. 
 
Schaakdag Motief-
groep en Probleem-
vrienden: ASV was 
afgelopen zaterdag 
gastheer van de Mo-

tiefgroep en de Nederlandse Bond van Probleemvrienden. 
Het was een bijzonder geslaagde dag. Waar de leden van de 
Motiefgroep hun najaarsbijeenkomst in de zaal bij de bar 
hielden en van alles met elkaar deelden van nieuwe aanwin-
sten op hun verzamelgebied en ook weer nieuwe dingen 
kochten bij de veiling daar waren de problemisten in de 
andere zaal heel geconcentreerd bezig met de 30e Henk Ha-
gendoorn Oploswedstrijd. Winnaar werd voor de 7e maal de 
Belg Eddy van Beers. Onze Wouter van Rijn kwam ditmaal 
als 10e uit de bus. Het doel van deze gezamenlijke bijeen-
komst was ook om zo meer van elkaars schaakdiscipline te 
weten te komen. Zo werd er bij de Motiefgroep een verhaal 
verteld over het Probleemschaak en andersom waren de 
problemisten aandachtige luisteraars bij het verhaal over de 
Motiefgroep. ASV kijkt met bijzonder veel plezier terug op 
deze fijne schaakdag. 
 
Externe competitie: In deze EP eerst nog verslagen van de 
voorbije competitieronde maar intussen is de 2e ronde van de 
SOS-competitie alweer gestart. Zo speelde ASV-3 afgelopen 
dinsdag al in en tegen Zevenaar-1 en had ASV-7 een uitwed-
strijd naar Terborg waar De Kameleon de tegenstander was. 
Vanavond zijn er 2 thuiswedstrijden. ASV-2 treft De Elster 
Toren en ASV-4 ontvangt het team van Wageningen-2. 
Verder gaat ASV-5 op pad. Zij spelen uit tegen Wagenin-
gen-3. Morgenavond speelt ASV-1 nog uit tegen Amers-
foort-2. Meer over deze wedstrijden leest u volgende week.  
 
ASV-4 wint in Doetinchem: In een prettige speelzaal en met 
fraai materiaal trad het vierde in ronde 2 in Doetinchem aan 
tegen de plaatselijke SV. De score werd na bijna 3 uur spe-
len geopend door Ruud Verhoef. Hij kreeg een Aljechin 
verdediging tegen zich en koos voor een rustige, doch actie-
ve opzet om niet in de val te lopen. Hij kreeg veel ruimte, 
kon zijn c- en d-pion opspelen, drukte door en kreeg een 
verbonden vrijpion. Zijn tegenstander koos voor een tijdro-
vende fianchetto van zijn zwartvelderige loper (Lf8-e7-f6-
g7), maar dat was niet geheel vrijwillig. Nadat hij geforceerd 
f6 en vervolgens f5 moest spelen en loperruil niet kon ver-
mijden kon Ruud via een schaakje twee pionnen ophalen 
met dameruil, al liet zwart het niet zover komen en gaf op. 
Even later stond het alweer 1-1, omdat René van Alfen zich 
wat al te gemakkelijk liet oprollen in een London systeem. 
Hij miste een actieve verdediging om veld e5 (terug) te ver-
overen en moest daarna lijdzaam toezien hoe wit zijn stelling 
steeds verder verbeterde. Na het verlies van een kwal om 
mat te voorkomen en een pion was het tijd om op te geven. 
Gelukkig was Toon Janssen op tijd hersteld van een zieken-
huisopname en bracht met zijn tweede zege ASV-4 weer op 
voorsprong. Zijn tegenstander speelde de opening behoorlijk 
goed, maar beperkte zich tot verdedigende, profylactische 

zetjes en vergat daarbij om te vechten voor het initiatief. 
Toon kreeg met kleine ‘vieze’ zetjes een drukstelling op de 
koningsvleugel, waar steeds verborgen tactische dreigingen 
in zaten. Op zet 27 had hij de partij al kunnen beslissen, 
miste die kans maar bleef de bovenliggende partij. Een remi-
seaanbod werd terecht geweigerd door Toon, waarna werd 
afgewikkeld naar een gunstig eindspel met louter lichte 
stukken. Een eindspel dat zwart nog een hele tijd had kunnen 
keepen, maar een op het oog logische zet betekende stukver-
lies. Zijn tegenstander liet het zich niet bewijzen en gaf di-
rect op (2-1). Aan bord 8 had invaller Ivo van der Gouw 
steeds het betere van het spel in een damegambiet, maar hij 
koos in het middenspel niet de sterkste voortzetting en na 
dameruil vervlakte de stelling en werd remise overeengeko-
men (2½-1½). Aan bord 2 speelde Vadim een interessante 
Sveshnikov tegen good old Theo Goossen. Lange tijd ging 
het gelijk op, wellicht was er zelfs een klein plusje voor 
Vadim door wits slechte(re) loper. Vadim verbruikte veel 
tijd en nadat wit een ver opgerukte vrijpion wist te creëren 
leek de stelling niet te houden voor zwart. Er volgde dame-
ruil waarna de witte koning de zwarte stelling binnenkwam. 
Vadim wist een doorbraak te realiseren en beide partijen 
haalden een dame. De stelling bleek in de analyse nog steeds 
verloren, maar wit vergreep zich aan pion a5, waarna er een 
eeuwig schaak mechanisme in de stelling zat! (3-2). Désiré 
Fassaert bereikte in de opening en het middenspel niets en 
kreeg dan ook een gerechtvaardigd remiseaanbod. Ondanks 
een opkomende tijdnood sloeg hij dit af wegens de onduide-
lijke situatie op de andere borden, erop hopend dat het ra-
tingverschil zich in het eindspel zou manifesteren. Dat klop-
te, zijn tegenstander beging meer onnauwkeurigheden dan 
hijzelf, waardoor hij uiteindelijk het volle punt kon bijschrij-
ven, daarmee de stand op 4-2 brengend. Bert Duijker aan 
bord 1 leek lange tijd op weg naar een overwinning. Zijn 
tegenstander opende vrijwillig de c-lijn voor wits toren en 
paard. Bert won een kwal tegen een (vrij)pion voor zwart. 
De pion werd teruggewonnen, waarna zijn tegenstander 
vervolgens zijn paard offerde tegen twee pionnen om eeuwig 
schaak in de stelling te brengen. Bert’s koning wandelde van 
g1 naar a8 en dacht daar eindelijk rust te hebben gevonden. 
Waarschijnlijk was dat ook zo, maar toen Bert zich vergreep 
aan een pion op f7 zat er een eeuwig schaak in de stelling. 
Vreselijk balen voor Bert, zijn halfje betekende wel dat de 
teamoverwinning zeker gesteld werd. Paul de Freytas aan 
bord 5 had een boeiend gevecht overgehouden aan de Black 
Knights Tango die tegenstander Philippe Friessen hem voor-
schotelde. Na 4 zetten was de partij al buiten de gebaande 
theoretische paden en kort daarna ging Paul in de fout. Hij 
dacht een stuk te winnen, maar overzag een verdediging en 
belandde daardoor in een slechte stelling. Hij verdedigde 
zich taai en kon zijn paard offeren tegen zwarts laatste (vrij) 
pion en had in de tussentijd wat pionnen veroverd, zodat een 
remise eindspel resteerde. Een verdiende 5-3 overwinning. 
Gedetailleerde uitslag Doetinchem-1 – ASV-4: Iloy Tim-
merman (1651) – Bert Duijker (1848) ½-½; Theo Goossen 
(1987) – Vadim van Kuijk (1697) ½-½; Roel Evertse (1821) 
– Ruud Verhoef (1835) 0-1; Henk Riepma (2014) – René 
van Alfen (1791) 1-0; Philippe Friesen (1846) – Paul de 
Freytas (1916) ½-½; Niels van der Mark (1654) – Désiré 
Fassaert (1857) 0-1; Gert-Jan Zonneveld (1490) – Toon 
Janssen (1794) 0-1; Bram Zaalmink (1600) – Ivo van der 
Gouw (1786) ½-½. Eindstand 3-5.  
 
Prima gelijkspel ASV-5: Het duel tegen Vianen/DVP-2 
leverde een degelijk 4-4 gelijkspel op. Wisse Witmans liet 
het eerste halfje noteren .Hij vond het een teleurstellende 
partij waarin hij geen druk op zijn tegenstander kon zetten. 
In een toreneindspel met ruim minder tijd op de klok kon hij 
niets anders dan remise aanbieden wat meteen werd aange-
nomen. Edwin Peters kreeg na een tamme opening al iets 
meer ruimte. Zijn tegenstander zette zijn loper aardig klem 
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zodat Edwin kon afwikkelen met een mooie penning op de 
loper die vervolgens opgestreken kon worden. Zo stond 
ASV-5 voor. De tegenstander van Steven Braun kreeg een 
geïsoleerde pion op de d-lijn. Hier was Steven op gefocust. 
Het kostte aardig wat tijd en zetten, maar hij kreeg uiteinde-
lijk de pion te pakken. Helaas werd het een D+P tegen een 
D+L eindspel en dit was te lastig om zonder risico te spelen. 
Uiteindelijk werd het via zetherhaling remise. Jacques Boon-
stra verzuimde in de opening zijn loper te ruilen waardoor 
deze zwak werd. Ook hield hij een zwakke e-pion over. Zijn 
opgezette aanval met f5 werd afgeslagen daarna had hij geen 
verdediging meer. Ruud Wille kreeg vanaf het middenspel 
de betere kansen. Hij offerde een pion waarvoor hij later een 
kwaliteit won. Een spannende fase volgde waarbij Ruud het 
mogelijk ergens heeft laten liggen. Nu offerde hij de kwali-
teit terug in de veronderstelling dat hij met 2 vrijpionnen de 
winst zou pakken maar dit bleek een misrekening. Nu bleef 
hij op remise steken. Albert Marks had in zijn partij steeds 
het gevoel dat zijn tegenstander niet steeds de sterkste voort-
zetting koos. Deze verbruikte veel tijd en wikkelde naar een 
eindspel af dat voor Albert uiteindelijk gewonnen was. Hij 
moest het technisch nog wel goed spelen maar het lukte! Bij 
Benjamin Brandt verkoos wit ervoor om enigszins passief te 
spelen en de boel vast te leggen. Onze ASV-er probeerde een 
aanval te krijgen maar het was niet genoeg. In de verdedi-
ging door wit verloor deze 1 pion maar kreeg daardoor ac-
tieve torens in het eindspel. Na verdere afwikkeling eindigde 
de partij in remise. Dit bleek ook uit de analyse met de com-
puter na afloop. Zo stond het 4-3 in het voordeel van ASV-5. 
Gerben Hendriks leverde een flinke knokpartij. Hij stond 
gedrukt maar wist zich eraan te ontworstelen maar net toen 
het er voor hem leuk uit ging zien overzag hij een ruil wat 
hem een beroerde pionnenstelling gaf. Wit maakte daar goed 
gebruik van en bracht zo de eindstand op 4-4. 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Vianen/DVP-2: Gerben 
Hendriks (1840) - Jan Selten (2058) 0-1; Ruud Wille 
(1882) - Luuk Saris (1909) ½-½; Jacques Boonstra (1794) 
- Tiemen Dalhuisen (1876) 0-1; Steven Braun (1722) - 
Marcel Lever (1884) ½-½; Benjamin Brandt (1720) - Ted 
Noij (1800) ½-½; Edwin Peters (1699) - Arno Janssen 
(1652) 1-0; Albert Marks (1693) - Robin Hermanussen 
(1576) 1-0; Wisse Witmans (1527)-Jos Rongen (1454) ½-½. 
Eindstand 4-4. 
 
ASV-5 - ASV-6 "Broedermoord?": Het was nu eenmaal zo 
geregeld, dat ASV-5 en 6 dit seizoen in dezelfde SOS-poule 
(2G) spelen en dan mag je in de eerste wedstrijd tegen el-
kaar. Een "broedermoord?" Nou, dat we tot een gezamenlij-
ke verslaglegging komen, zou ook anders kunnen uitwijzen. 
Het leek van tevoren een walk over te worden. Gemiddeld 
130 punten ratingverschil is niet niets. Vorige week was al 
de eerste partij gespeeld: Horst Eder tegen Lion de Kok 1-0 
voor ASV-5). Rond de 20e zet was het nog een gelijkop-
gaande strijd, maar de 23e zet was cruciaal voor het verdere 
verloop. Afgelopen donderdag om 21.15 uur werd de tweede 
1 of de tweede 0, het is maar vanuit welke kant je het be-
kijkt, genoteerd. Ko speelde met wit tegen Erik Gort en 
kwam slecht uit de opening, verloor direct 2 centrumpion-
nen. Toch probeerde Ko het nog met een mooie aanval over 
de koningslijn. De 2-pionnen achterstand gingen echter een 
hoofdrol spelen. Toen deed Ko een foute zet, wat hem een 
stuk kostte en hij kon opgeven. Om 21.43 uur: 3-0. Volgens 
Henk Schunck was de opening tegen Lex van Hattum goed, 
maar verloor hij in het middenspel in een ingewikkelde stel-
ling een paard en gaf op toen het eindspel niet meer te hou-
den was. Het zag er dus goed uit voor ASV-5 en somber 
voor ASV-6. Om 22.00 uur werd de eer voor ASV-6 gered. 
Gerrie Arends had een krachtige aanval met zwart, maar 
Theo Koeweiden vond na dameruil toch een uitweg: remise. 
Om 22.41 uur verliest Hendrik van Buren met zwart van Jan 
Vermeer (4½-½). Wit kwam met voordeel uit de opening, 
maar Hendrik bleef overeind. In het vervolg poogde zwart 
steeds nieuwe verwikkelingen te bedenken, terwijl wit wilde 
aansturen op een normale aanpak om zijn betere stand te 
verzilveren. "Zo werd een vrolijke partij gespeeld", waarin 
Jan steeds aan het stuur bleef en het punt mee naar huis nam. 
De pot was dus toen al door ASV-5 gewonnen. Of dat de 
reden was dat er een paar remises werden overeengekomen? 
Om 22.47 bood Kees van Keulen met wit, na een Philidor-
opening, Jonathan van de Krogt remise aan. De remisemar-
ges werden niet overschreden en de strijd om de e-lijn had 
ook niet tot voordeel van één van de partijen geleid. Vrijwel 
alle stukken waren inmiddels van het bord af. Op bord 8 
(Danny Hageman tegen Peter van Deursen) werd toen ook 
op voorstel van Peter de vrede getekend. Het was een d4-
opening. Bij de overgang naar het middenspel won Peter een 

pion, maar dat leidde in de ontstane stelling niet tot tastbaar 
voordeel. De stelling bleef in evenwicht en een winstpoging 
van één van beiden kon alleen via een offer worden gedaan, 
waarvan de gevolgen niet vooruit konden worden berekend. 
Hier werd daarom vanaf gezien. Toen werd er alleen nog op 
het eerste bord gespeeld (Zekria Amani tegen Wilfred 
Jansz). Wilfred stond de hele partij goed, maar gebruikte 
veel tijd, waardoor hij het in de tijdnoodfase verknalde. En 
zo werd het om 23.00 uur 5½-2½ een uitslag waarmee beide 
partijen -gezien het ratingverschil- goed konden leven. Zon-
der het gevoel van een broedermoord kan er op een leuke 
wedstrijd worden teruggekeken.  

Danny Hageman en Kees van Keulen. 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - ASV-6: Wilfred Jansz 
(1658) - Zekria Amani (1589) 0-1; Jan Vermeer (1611) - 
Hendrik van Buren (1444) 1-0; Lex van Hattum (1543) - 
Henk Schunck (1505) 1-0; Horst Eder (1598) - Lion de 
Kok (1446) 1-0; Erik Gort (1778) - Ko Kooman (1486) 1-0; 
Theo Koeweiden (1514) - Gerrie Arends (1479) ½-½; Jona-
than van der Krogt (1437) - Kees van Keulen (1346) ½-½; 
Danny Hageman (1474) - Peter van Deursen (1282) ½-½. 
Eindstand 5½-2½. 
 
Fors verlies ASV-7: De inzet van ASV-7 tegen het sterkere 
De Cirkel-2 werd niet beloond. Winnen zat er misschien niet 
echt in, maar een hogere uitslag zou niet onterecht geweest 
zijn. Hans Meijer kon na een vroege blunder al snel de stuk-
ken opruimen. Een half uur later gevolgd door Jelle Noord-
huis. Bij Jelle ging het lang gelijk op. Maar na de afruil van 
de dames bleek dat hij zijn positie in het centrum kwijt was 
geraakt. Hij kwam een loper achter en verloor. Jan Zuidema 
speelde met zwart de Boedapester verdediging. Wit deed op 
de 7e zet een voor de hand liggende zet. Maar Jan zag dat dat 
fout was en kon even later een stuk winnen. Comfortabel 
kon hij de partij rustig tot een goed einde brengen. Op het 
bord ernaast werd ook Boedapest gespeeld. Maar wel anders. 
Cesar met wit worstelde zich er goed doorheen, overzag 
helaas een stukwinst en kwam ook nog in tijdnood. Zijn 
tegenspeler deed een onreglementaire zet, dat leverde Cesar 
twee broodnodige extra minuten op. Maar toch kon hij de 
tijdsdruk niet aan en verloor. Op het bord daarnaast werd een 
spannende partij gespeeld door Christian Simon. Ook hier 
tijdnood. Bovendien constateerde de scheidsrechter een fout 
met de klok. De partij moest enkele minuten stilgelegd wor-
den hetgeen voor wat commotie zorgde. Het kwam Christian 
helaas niet ten goede. De klok was uiteindelijk meedogen-
loos. Herman de Munnik speelde Konings-Indisch. Op de 
damevleugel kwam hij onder druk te staan. Toch kon hij wat 
initiatief nemen. Maar het verlies van een paard was fataal. 
Cor van der Jagt speelde de opening goed. In gewonnen 
stand maakte hij een fout en kon hij de winst vergeten. Thijs 
Stomphorst speelde een rustig spelletje. In het middenspel 
offerde hij een paard voor twee pionnen. Zijn tegenstander 
zag gelukkig mat over het hoofd. In een stand van paard en 
loper tegen toren en extra pion bood Thijs remise aan. Dat 
werd aangenomen. Eindstand dus 1½-6½.      Jan Zuidema 
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - De Cirkel-2: Christian Si-
mon (--) - Anton Spronk (1623) 0-1; Herman de Munnik 
(1415) - Egbert Aalbers (1598) 0-1; Jan Zuidema (1423) - 
Leo Lukasse (1430) 1-0; Cesar Eisma (1304) - Tom Smit 
(1394) 0-1; Hans Meijer (1319) - Ben Verduyn (1382) 0-1; 
Jelle Noordhuis (1227) - Fedde Kingma (1374) 0-1; Thijs 
Stomphorst (1305) - Kees van der Dussen (1322) ½-½; Cor 
van der Jagt (1150) - Femke van Kampen (--) 0-1. Eind-
stand 1½-6½. 
 

Daglichtschaak: Marc Groenhuis is na de 2e schaakmiddag 
van dit seizoen de nieuwe koploper. Met winst op Rob Cor-
nips en John Vos nestelde hij zich bovenaan de ranglijst. In 
de B-groep behield Tjabbe Jansen de leiding. Topscorer van 
deze middag was Ko Kooman. Ja, die Ko is soms een hele 
kwaaie. Leuke partijen werden gespeeld door Rob Cornips. 
Rob dacht tegen Jan Vermeer steeds mat te kunnen geven, 
maar Jan zag steeds een gaatje en ontsnapte naar remise. 
Ook de partij van Jon Vos - Horst Eder was spannend. Wit 
zette een aanval op, maar Horst hield de poort gesloten en 
kwam tot materiaalwinst en won. Eric Braun speelde maar 2 
partijen en won er één van Jan Vermeer. Niet onvermeld 
mag de prestatie van Kazim Mollahosseini blijven. Hij ver-
sloeg o.a. Jon Vos. De laatste, een niet onverdienstelijke 
schaker, ging met nul punten naar huis. Hans Donker was 
wisselvallig. Hij speelde remise tegen Hub Kusters, maar 
verloor van Robbert Lubbers. De trouwe schaker Gerrit 
Jansen bleef ook op nul punten steken. Al met al een zeer 
geslaagde schaakmiddag. De volgende Daglichtschaak is op 
dinsdag 3 december in de vertrouwde locatie. 


