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een van de sterkste landen 
in Europa. Hier volgt een 
werkstuk van Haring uit 
1966. Wit speelt en geeft 
mat in 2 zetten. De sleu-
telzet is 1. Df7. 
 
Geen interne: Vanavond 
staat de eerste avond van 
het Fischer Random Chess 
onder leiding van Nico 
Schoenmakers op het 
programma. Voor de kerst 
volgen dan nog 2 ronden 
in de interne competitie. 
 

Externe competitie: In deze EP het restant van de verslagen 
uit de afgelopen speelronde. Volgende week meer over de 
volgende ronde en de uitslagen en standen van al onze ASV-
teams. 
 
ASV-4 wint ook in Lonneker: Na in de vorige ronde Doetin-
chem met 5-3 verslagen te hebben werd in ronde 3 met een-
zelfde score Lonneker-2 aan de zegekar gebonden. Paul de 
Freytas opende de score voor ASV. De opening (Paul met 
zwart) ging van een Colle systeem over in een Cambridge 
Springs variant met omgekeerde kleuren. Na wit’s e4 kon 
Paul een verzwakking veroorzaken in de witte pionnenstruc-
tuur, maar het zag er heel gevaarlijk uit voor zwart. Paul 
moest zich nauwkeurig verdedigen, wat lukte en na het 
zwakke De3 kwam Pf4 en moest wit de rokade opgeven om 
niet zijn dame te verliezen. Even later werden de dames 
geruild en stond zwart wat beter maar hoeveel was onduide-
lijk. Gelukkig speelde zijn tegenstander daarna een slechte 
zet en kon Paul de stelling openbreken en een pion winnen. 
Toen zwart even later uit de geruïneerde witte stelling ook 
nog een kwaliteit ophaalde was het pleit beslecht (1-0). Lon-
neker kwam langszij doordat Vadim van Kuijk in het vroege 
middenspel zijn dame liet opsluiten. De opening die hij 
kreeg voorgeschoteld zag er aanvankelijk nog goed uit maar 
nadat hij zijn dame voor een toren moest geven was de strijd 
in feite al beslist. Vadim probeerde nog wel wat tegenspel te 
krijgen, maar na ruim 2½ uur spelen was het 1-1. Toon Jans-
sen werd in de opening verrast door zijn tegenstander, het-
geen veel tijd en energie kostte. In het middenspel had hij 
een mooie tactische wending en koos voor een variant met 
een klein materieel voordeel. Hij had ook kunnen kiezen 
voor een variant waarin hij twee lichte stukken tegen een 
toren kreeg, maar daarvan kon hij de gevolgen moeilijk 
inschatten. Uiteindelijk ontstond een enkel toreneindspel met 
voor Toon een randpion meer, maar met de toren vóór de 
pion en dat eindspel was niet te winnen. (1½-1½). Bij Désiré 
Fassaert (met zwart) ontstond na de opening een volkomen 
gelijke stelling waarin wit het initiatief leek te kunnen ne-
men. Om de voornemens van zijn tegenstander te toetsen 
bood Désiré daarom tactisch remise aan, tegelijkertijd een 
valstrik voorbereidend. Wit speelde door in de verwachting 
het initiatief te kunnen nemen, trapte in de valstrik en verloor 
een pion. Het hierop volgende paardeindspel met pluspion 
was nog een flinke technische klus voor Désiré, maar lever-
de uiteindelijk het volle punt op. De slotfase, waarin de wit-
speler meende te moeten uittesten of Désiré de matvoering 
van koning en dame tegen koning wel kende, was genant. 
(2½-1½). René van Alfen had steeds druk tegen de zwarte 
stelling (isolani op e6), maar beslissend was het nergens. 
Ook na dameruil hield de druk aan en in wederzijdse tijd-
nood verrekende zwart zich en gaf een toren tegen 2 lopers. 
De toren werd keurig buiten de witte stelling gehouden en 
door een vrijpion te creëren was de eerste overwinning dit 
seizoen voor René eindelijk binnen (3½-1½). Ook Bert 
Duijker kreeg een Slavische opening op het bord en won 
weliswaar een aantal tempi, maar zwart wist daardoor wits 

witvelderige loper te ruilen. Hoewel optisch beter voor wit 
kende zwarts stelling geen zwaktes en toen hij loskwam en 
de a-lijn veroverde ontstond er een mooi tactisch spel. Na 
ruil van de zware stukken restte een eindspel met alleen 
lichte stukken en ieder 2 pionnen, dat potremise was (4-2). 
Ruud Verhoef speelde een degelijke opening. In het midden-
spel zag hij het actieve Pc5 maar koos voor een defensieve 
zet. Vervolgens moest hij de stelling met een pion minder 
met de zware stukken verdedigen. Dit lukte prima, na een 
afwikkeling ontstond een toreneindspel waarin Ruud behen-
diger was en een pion terugwon met een actieve toren. Het 
plusje was echter niet genoeg voor de winst, remise. De 
tegenstander van Sander van Vucht speelde een reeds gefi-
anchetteerde loper op g2 alsnog naar h3 wat pardoes een 
pion won. Zwart had compensatie en de stelling bleef 
scherp, maar gaandeweg kwam het toch neer op keepen met 
een pion minder. Door een grapje voor de tijdcontrole for-
ceerde Sander zwakke pionnen bij zijn tegenstander, waar-
door een eindspel ontstond waar de witspeler uiteindelijk 
geen heil in zag en remise aanbood. Een 5-3 zege die met het 
merendeel van het team werd gevierd met een etentje in een 
gezellig eetcafé in Lonneker.  René van Alfen 
Gedetailleerde uitslag Lonneker-2 – ASV-4 (KNSB-
competitie): Léon Stuij (1841) - René van Alfen (1791) 0-1; 
Anjo Anjewierden (1843) - Ruud Verhoef (1835) ½-½; 
Roelof Berkepeis (1802) - Bert Duijker (1848) ½-½; Gijs 
Gerritsen (1895) - Désiré Fassaert (1857) 0-1; Boris Tsou-
kermann (1916) - Vadim van Kuijk (1697) 1-0; Jeroen 
Klein Essink (1690) - Sander van Vucht (1864) ½-½; Wim 
Stoltenborgh (1693) - Toon Janssen (1794) ½-½ Henk 
Jonkers (1625)-Paul de Freytas (1916) 0-1. Eindstand 3-5. 
 

ASV-5 verliest van koploper Zutphen-1: ASV-5 heeft op 
bezoek bij Zutphen 1 zaterdag de huid duur verkocht. Na een 
stevige strijd bleef ons vijfde echter met lege handen achter. 
Het begon goed. Invaller Koen van Keulen zag zijn oppo-
nent op de tiende zet al een dame weggeven. Hoewel Koen 
vervolgens niet de kortste weg naar winst nam, was het eer-
ste punt snel daar. Ivo van der Gouw werd opgezadeld met 
een geïsoleerde pion. Langdurig verdedigen was vervolgens 
het beste plan, maar Ivo verkoos te spelen op tegendruk en 
dat pakte helemaal verkeerd uit. Een grote tegenvaller was 
de nederlaag van Benjamin Brandt. Een fout van zijn tegen-
stander leverde een kwaliteit op. Technisch nog best lastig 
om te winnen. Benjamin verwaarloosde de verdediging van 
zijn koning in zijn poging om het materiaalvoordeel te ver-
zilveren. Zo kon het gebeuren dat hij een matval overzag. 
Een erg ongelukkige nederlaag werd zijn deel. Gerben Hen-
driks had gevoelsmatig ergens een groot voordeel moeten 
kunnen bereiken na een wat eigenaardige openingsopzet van 
de Zutphenaar. Het voordeel kwam er echter niet en na een 
blunder kon Gerben de stukken in het doosje doen. Edwin 
Peters kwam niet goed uit de opening. Toen ook nog eens 
zijn pionnenstelling voor de koning verzwakt werd, kon 
Edwin niet goed meer verdedigen. Bij een 4-1 achterstand 
deed Wisse Witmans vervolgens wat terug. De youngster 
wist een gambietpion vast te houden en de aanval die kwam 
te weerstaan. In het spannende eindspel bracht Wisse zijn 
vrijpionnen naar de overkant. Invaller Albert Marks raakte 
vroeg in de partij de controle over de e-lijn kwijt. Lang en 
nauwkeurig verdedigen kon de nederlaag niet voorkomen. 
Jacques Boonstra verzachtte het leed nog door de sterkste 
Zutphenspeler te verslaan. Voor een geofferde h-pion kreeg 
Jacques het initiatief. Na kwaliteitswinst kon Jacques een 
goed partij bekronen met winst.  Gerben Hendriks 
Gedetailleerde uitslag Zutphen-1 - ASV-5 (KNSB-
competitie: Klaas Hagendijk (1877) - Gerben Hendriks 
(1840) 1-0 ; Nagib Zafari (1900) - Jacques Boonstra (1794) 
0-1; Arthur Arakelyan (1817) - Ivo v.d. Gouw (1786) 1-0; 
Mark van de Berg (1844) - Koen van Keulen (1723) 0-1; 
Alexandr Sahakian (1834) - Benjamin Brandt (1720) 1-0; 
Peter Dupain (1683) - Edwin Peters (1699) 1-0; René 
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Meijer (1639) - Albert Marks (1693) 1-0; Jos Landsheer 
(1681) - Wisse Witmans (1527) 0-1. Eindstand 5-3. 
 
Ruim verlies in KNSB voor ASV-6: Ronde 2 uit tegen En 
Passant-3 in Bunschoten leek op voorhand een onbegonnen 
zaak voor ASV-6. Het gemiddelde ratingverschil van 159 
punten was simpelweg te groot. Captain André van Kuijk 
gokte op 6-2, Theo Koeweiden was positiever: 4-4. Het 
speellokaal van EP is fraai, een denksportcentrum heeft altijd 
iets bijzonders. Ook een bijzonder gevaarlijke trap trouwens, 
waar je met 2 koffie in je handen maar moeilijk op komt. En 
een meesterklassepartij in de zaal naast de onze. Erg leuk. 
André bleek dichter bij de einduitslag te zitten dan Theo. Het 
werd 6½-1½. Misschien dat invaller Horst Eder André vol-
ledig in het gelijk had kunnen stellen, maar hij besloot snel 
tot remise. Hier was hij content mee. In de opening verkreeg 
hij ruimtevoordeel maar moest wel op zijn hoede zijn voor 
een mogelijk aanval op zijn vroege korte rokade. Toen hij na 
ruil op f4 de e-lijn kon openen, met de zwarte koning nog in 
het midden was er niet zoveel meer aan de hand en nadat 
nog een licht stuk was geruild werd remise overeen geko-
men. Fritz gaf beiden naderhand gelijk. Constant Nieuwen-
stein meldde vooraf dat hij weer aan het trainen was gesla-
gen. Op de computer, in de stappenboeken en op de club. Hij 
speelde een verdienstelijke partij maar zijn tegenstander 
bleek toch een maatje te groot. Ook Theo Koeweiden hield 
niet veel later een duim omlaag, aangevend dat hij had verlo-
ren. Hij kwam steeds moeilijker te staan en verloor in het 
eindspel materiaal. Theo genoot zichtbaar van zijn debuut in 
de zaterdagcompetitie en de meesterklassematch. Een echte 
liefhebber! Ook Henk Schunck kon het niet bolwerken. 
Jammer, want op rating zat het er wel in. Henk verzuchtte 
‘Ik heb wel mij best gedaan’ en ging zich troosten met een 
portie kipkluiven. Jan Vermeer moest het loodje leggen 
tegen de sterke Fred Buitenhuis (1845). Jan  kwam goed met 
zwart uit de Franse opening en veroverde een kleine kwali-
teit. Maar toen was zijn kruid verschoten. Een zwakke zet 
leidde tot zijn ondergang. En dan de 2 André’s. André van 
Kuijk speelde op zich een goede partij. Op een moment 
moest hij kiezen voor een offer (paard tegen 2 pionnen) of 
het paard terughalen en een passieve stelling. Hij koos na 
lang wikken en wegen voor het eerste en dat leek goed, ze-
ker omdat wit een fout leek te maken door met een toren 
terug te slaan, waardoor die toren gepend kon worden. Na 
lang gepuzzel zag wit dat hij een geweldige tegenaanval kon 
inzetten (en zag dan weer niet dat dit zelfs mat in 2 zou wor-
den), dus moest André de kwaliteit met rente inleveren. Er 
zat nog een tijd genoeg spel in om door te gaan, zeker met de 
witte koning in het vrije veld, maar André ging er af. Hoe 
anders was dat met André de Groot. Zijn tegenstander Jeroen 
Makkinje (1400) had een gezellig kamerlampje boven het 
bord, want hij is zeer slechtziend. De verbazing was des te 
groter toen hij André een kopje koffie aanbood en dit aan de 
bar ging halen, zeker ook met het ook op de eerder genoem-
de slechte trap. Een paar minuten later bleek hoe hij het had 
gefixt: de barman kwam keurig met een blaadje met twee 
koffie aanlopen. André ging er goed voor zitten en stoomde 
met zijn pionnen dwars door het midden en zijn tegenstander 
had geen goed verweer. André kreeg na  een gedwongen 
dameruil een gedekte vrijpion op de 6e rij. In het eindspel 
had zijn koning alle vrijheid terwijl de vijandelijke koning 
bij André’s vrijpion moest blijven. Dus toen was het 5½-1½ 
en speelde alleen kopman Ron Brachten nog. Met torens op 
de 7e en 8e rij leek het een kwestie van tijd voor Ron er aan 
zou gaan. Hij verzon nog een list die de goedkeuring van 
zijn tegenstander kon krijgen, maar het mocht niet baten. 
Hiermee kwam dezelfde stand als in de 1e ronde op het 
formulier: 6½-1½, met ASV 6 als verliezer. André van Kuijk 
Gedetailleerde uitslag En Passant-3 - ASV-6 (KNSB-
competitie): Johannes Kossen (2050)-Ron Brachten (1635) 
1-0; Fred Buitenhuis (1845)-Jan Vermeer (1611) 1-0; 
Hans de Vries (1730)-Horst Eder (1598) ½-½; Frank 
Woudenberg (1655)-Theo Koeweiden (1514) 1-0; Mike 
Ruitenbeek (1461)-Henk Schunck (1505) 1-0; Rick v. Beek 
(1607)-André v. Kuijk (1477) 1-0; Jeroen Makkinje (1400)-
André de Groot (1418) 0-1; Franciscus Hartog (1519)-
Constant Nieuwenstein (1233) 1-0. Eindstand 6½-1½. 
 
Ruim verlies ASV-6 in SOS: We speelden met ASV-6 thuis 
tegen Millingen-1, een team met een aantal heel sterke spe-
lers uit Kleve/Emmerich. Gemiddeld hadden ze 278 rating-
punten meer. Wat mag je dan verwachten! Maar we zouden 
ons niet laten kennen en gingen er vol tegenaan. Peter van 
Deursen kreeg het eerste remiseaanbod. Hij kwam niet goed 
uit de opening. Door een pionoffer had hij weliswaar een 
goed initiatief, maar z'n tegenstander wist op een voor hem 
goed moment een pion terug te offeren, waardoor het even-
wicht werd hersteld. Peter sloeg het eerst nog af, hij vond het 
interessant om tegen zo'n sterke tegenstander nog even door 

te spelen. Niet veel later kwam het 2e remisevoorstel. Voel-
de zijn tegenstander zich toch niet helemaal safe? Maar het 
materiaal was inmiddels verder uitgedund en Peter nam het 
aan. De hatelijke nul was van tafel. Zekria Amani scoorde 
vervolgens ook een remise. Hij had een probleem met de 
opening en was alleen maar aan het verdedigen. Aan het eind 
stonden voor beide partijen dezelfde stukken en pionnen op 
het bord. Zekria nam de remise dan ook aan. Weer een half-
je! Maar toen was de koek op. Eerst ging Ko Kooman on-
deruit. Het begin ging vrij solide en gelijk op. Beide spelers 
konden nog zowel kort als lang rokeren. Met de 20e zet 
werden de dames geruild, waarna de koningen in het spel 
werden betrokken. Ko vond dat z'n stukken minder goed 
stonden. Toen onder druk de loper gespeeld moest worden, 
werden 2 pionnen opgeofferd. Dat was het keerpunt. De 
opmars van de pionnen via de a-lijn kon niet meer worden 
tegengehouden. Verlies was onvermijdelijk. De volgende 0" 
was van Henk Schunck die een wel heel sterke tegenstander 
trof. Niet veel later gaf ook Gerrie Arends de moed op. Kees 
speelde Caro Kann, raakte al vlug een pion achter en kwam 
steeds meer in de knel. En toen het met een slagenwisseling 
misging, was het afgelopen. Hij kwam er de hele partij in 
feite niet aan te pas. Hendrik van Buren hield gelijke tred 
met z'n tegenstander. Al spoedig won hij een pion. Die kon 
behouden blijven tot in het toreneindspel. Toen bood Hen-
drik remise aan, omdat de veel actievere stand van z'n tegen-
stander winst toch onmogelijk maakte. Hendrik was lichte-
lijk verbaasd toen zijn tegenstander weigerde. Hij bleek een 
erg goed inzicht te hebben. Vooral wegens een matdreiging 
op de onderste lijn kwam Hendrik er niet meer aan te pas. 
Toen was het 23.17 uur en was Lion de Kok nog aan de slag. 
Hij streed voor wat hij waard was, maar ook voor hem viel 
de vlag (nee, niet van z'n klok!) En toen stond het 1-7. We 
waren bij aanvang al niet zo hoopvol en zitten nu dan ook in 
degradatienood, maar we zullen onze toekomstige tegen-
standers nog wel eens laten zweten! Kees van Keulen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - Millingse SV (SOS-
competitie): Zekria Amani (1589) - Ton Huybregts (1515) 
½-½; Henk Schunck (1505) - Thomas Verfuerth (2080) 0-
1; Hendrik van Buren (1444) - Kevin Verfuerth (1971) 0-1; 
Lion de Kok (1446) - Thorsten Brandt (1976) 0-1; Ko 
Kooman (1486) - Max van der Lugt (1459) 0-1; Gerrie 
Arends (1479) - Frank Unkrig (1483) 0-1; Kees van Keulen 
(1346) - Xander Verbeet (1523) 0-1; Peter van Deursen 
(1282) -Willem Maaijen (--) ½-½. Eindstand 1-7.  
 
ASV-8 verliest van sterk Velp-2: Het ging als eerste mis op 
bord 5, waar Theo van Lotringen door een fout in de opening 
2 pionnen verloor. Door nauwkeurig spel van wit bleef dit 
verschil tot in het eindspel. Vervolgens verloor John Bijlsma 
op bord 1. Hij probeerde het Albins tegengambiet, maar 
kreeg het niet voor elkaar om tegenspel te creëren. Kazem 
Mollahosseini wist zijn partij met zwart op bord 3 wel te 
winnen. Hij begon met het fianchetteren van zijn dameloper, 
waarna wit hetzelfde deed met beide lopers. Beide partijen 
rokeerden lang. Na het opspelen van de witte c-pion drong 
Kazem de witte stelling binnen. Op bord 7 kwam Jan Die-
kema slecht uit de opening. Zijn tegenstander kreeg een sterk 
centrum, maar verlegde de aanval naar de damevleugel. In 
een toren/dame eindspel veroverde wit een toren en daarmee 
de partij. Op bord 6 speelde Peter Hamers het Boedapester 
gambiet. De dubbelpion na Pc3 Lxc3 werd uiteindelijk fa-
taal. Bryan Hieltjes speelde Koningsindisch. Zijn tegenstan-
der was vrij aanvallend, maar moest terug in de verdediging. 
Na veel afruilen besloten beide partijen tot remise. De Te-
genstander van Bram Hamers kreeg aanvallend het initiatief. 
Nadat Bram een loper sloeg had zwart een prachtige mat met 
dame en paard. Tenslotte speelde Bert Maas een lange en 
complexe partij. Hij wist de aanval van zijn tegenstander te 
verstoren, maar maakte toen een duidelijke fout. De familie 
van Kuijk was voor ons een maatje te sterk. Theo van Lotringen 
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - Velpse SV-2 (SOS-
competitie): John Bijlsma (1413) - Vadim van Kuijk (1697) 
0-1; Bryan Hieltjes (1229) - Eric de Winter (1654) ½-½; 
Kazem Mollahosseini (1355) - Wim Louwman (1559) 1-0; 
Bram Hamers (1355) - Lazlo van Kuijk (1533) 0-1; Theo 
van Lotringen (1294) - Walter Manschot (1526) 0-1; Peter 
Hamers (1324) - Alain van der Velden (1495) 0-1; Jan 
Diekema (1006) - Jan van Galen (1435) 0-1; Bert Maas 
(1129) - Julian van Kuijk 1420) 0-1. Eindstand 1½-6½. 
 
Uitslagen interne competitie 12e ronde (28 november 2019): 
Boel - Wilgenhof 1-0; de Kort - van de Linde 1-0; Witmans - 
R. Wille ½-½; Fassaert - Vink ½-½; Kooij - Peters 1-0; 
Arends - Vermeer 0-1; Mollahosseini - Zuidema 1-0; Koo-
man - Eisma 0-1; J. Sanders - Kees van Keulen ½-½; R. 
Hendriks - van Lotringen 1-0; Stibbe - Gubbels 1-0. 
Uitslag ASV-beker: Eggink – de Munnik 1-0. 


