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58e jaargang no. 43      donderdag 19 december 2019
Oploswedstrijd: Een tweezet van Kosolapov uit 1966. Een 
moeilijke achternaam. Hopelijk ook een moeilijke tweezet. 

Wit geeft mat in 2 zetten. 
Sleutelzet: 1. Df1. 
 
De laatste: Vanavond sluiten 
we 2019 af met onze laatste 
clubavond. Dus nog één 
interne ronde en dan gaan we 
op 2 januari weer verder. Het 
bestuur van ASV wenst u 
fijne Kerstdagen en een 
gezellige jaarwisseling! 
 
Externe competitie: Na de 
eerste resultaten in de de-
cemberronde, die ik u in de 

vorige EP al meldde, ging het vorige week donderdag verder. 
ASV-1 leverde een enerverend gevecht met Barneveld en 
won in een superspannende slotfase met 4½-3½ terwijl ASV-
3 tegen SMB-2 onbeslist bleef: 4-4. ASV-8 hield de 1½-½ 
voorsprong uit 2 vooruit gespeelde partijen tegen Wagenin-
gen-4 niet vast en verloor met 4½-3½. De thuiswedstrijd van 
onze 6 KNSB-teams betekende een volle bak in het Lorentz!! 
De resultaten waren uitstekend! 4 keer winst en 2 keer gelijk! 
ASV-1 won met 6½-1½ van Sneek. ASV-2 liet met 7½-½ 
niets heel van Charlois Europoort-2 uit Rotterdam. ASV-3 
bleef op 4-4 steken tegen Venlo-2. ASV-4 won met 5½-2½ 
van ZZS! uit Zwolle. ASV-5 boekte eveneens een 5½-2½ 
zege op MuConsult Apeldoorn-4 en ASV-6 tenslotte hield 
Wageningen-4 knap op 4-4. In deze EP de eerste verslagen. 
 

ASV-1 verder in KNSB-beker: Na de moeizame zege via 
snelschaken in de 1e ronde van de landelijke bekerstrijd tegen 
SMB stond nu het uitduel tegen Doetinchem op het pro-
gramma. Ik schreef in de vorige EP al dat ASV won met 4-0 
en dus doorgaat naar de 3e ronde. Het ging ogenschijnlijk 
gemakkelijk ditmaal. Het ratingverschil was dan ook aan-
zienlijk. Peter Boel was snel klaar. Zijn tegenstander speelde 
op een gegeven moment e5, waarna Peter met een tactische 
truc via een schijnoffer in het centrum materiaal won en 
daarmee ook een gewonnen stelling overhield. Daarna bracht 
Otto Wilgenhof de stand op 2-0. Hij bestookte de zwarte 
koning in een Franse partij met dame en toren dusdanig dat 
de zwarte stelling onder dit geweld bezweek. Wouter van 
Rijn had de hele partij de betere stelling en zette een ko-
ningsaanval op. Dit sloeg niet echt door maar hij won wel 
ergens een pion. Na dameruil was het dubbel toreneindspel 
tenslotte eenvoudig gewonnen. Michiel Blok stond aanvan-
kelijk wel goed maar liet zich terugduwen en kwam naar 
verluidt verloren te staan. Zijn opponent had inmiddels te 
weinig tijd en verspeelde in de slotfase een toren. 
Gedetailleerde uitslag Doetinchem-ASV-1 (2e ronde KNSB-
beker): Theo Goossen (1987)-Michiel Blok (2127) 0-1; 
Philippe Friessen (1846)-Wouter van Rijn (2156) 0-1; Iloy 
Timmerman (1651)-Peter Boel (2102) 0-1; Bram Zaalmink 
(1600)-Otto Wilgenhof (2104) 0-1. Eindstand 0-4. 
 
Ruime zege ASV-1 in KNSB: Tegen Sneek boekte ASV 
weer een overtuigende zege: 6½-1½. Pieter Verhoef won als 
eerste. Hij kwam prettig uit de opening en kreeg de d-lijn met 
beide torens in handen. Toen hij de pion op f7 won stortte de 
stelling van de tegenstander in. Michiel Blok is deze week 
niet te stoppen. Eerst een wat gelukkige winst in de beker, 
toen de enerverende zege in de SOS-competitie en nu weer 
winst in de KNSB. Zijn tegenstander had een geïsoleerde d-
pion. Een sterk paard tegen een slechte loper leverde voor 
zijn tegenstander zwaktes in zijn stelling op. Michiel kreeg 
daardoor een vrijpion. Zijn dame drong de stelling binnen en 
de pion liep tenslotte door. Wouter van Rijn had een stelling 
met rokade op verschillende vleugels. Wouter offerde eerst 
een pion en toen een stuk voor koningsaanval. Zijn tegen-
stander offerde de dame terug. Toen was de materiaalver-
houding dame tegen toren en 2 lopers maar de stukken van 

de tegenstander stonden buitenspel. Toen kwam de winst 
vanzelf. Mick van Randtwijk had een plusje na de opening. 
De koning van zijn opponent bleef in het midden. Er werd 
daarna afgewikkeld naar een stelling met zware stukken. 
Mick stond beter maar kwam er niet door. Remise dus! Eelco 
de Vries had een makkelijke winst. Met f5 brak Eelco het 
centrum open. De stelling kwam in zijn handen en hij was 
vervolgens oppermachtig. Jaap Vogel verloor daarna vrij 
kansloos. Hij bleef gedrongen staan na de opening. Zijn 
paarden stonden slecht en de stukken werkten niet samen. 
Peter Boel had een plusje na de opening. Hij kreeg zijn dame 
in de stelling van de tegenstander maar moest wel oppassen 
op eeuwig schaak dreigingen. Hij kreeg zelf een matdreiging 
en door een stuk niet terug te slaan was Pf6+ mat niet te 
verhinderen. Een mooi slot. Dirk Hoogland speelde een goe-
de partij. Zijn tegenstander had een zwakke pion. Uiteinde-
lijk kreeg Dirk 3 pionnen voor een stuk. Twee vrijpionnen 
liepen door en beslisten de partij in zijn voordeel. ASV-1 
draait mooi mee in de top. Door de nederlaag van Assen leidt 
de Arnhemse Schaakacademie. ASV-1 treft in laatste twee 
ronden Assen en ASA. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 – Sneek (KNSB-competitie): 
Jaap Vogel (2125) - Selwin Keuning (2190) 0-1; Michiel 
Blok (2127) - Han Holl (2047) 1-0; Eelco de Vries (2233) - 
Hielke Gorter (1730) 1-0; Pieter Verhoef (2120) - Tjitze 
Schram (1905) 1-0; Dirk Hoogland (2102) - Jan Lootsma 
(1965) 1-0; Peter Boel (2102) - Christian Kuitert (1976) 1-
0; Wouter van Rijn (2156) - Dick Stavast (2063) 1-0; Mick 
van Randtwijk (1993) - Anne Kloosterman (1965) ½-½. 
Eindstand 6½-1½. 
 

Winst voor ASV-5 in KNSB: Een 2½-½ achterstand werd na 
hard werken uiteindelijk toch nog omgezet in een 5½-2½ 
zege. Na een heel snel verlies van Wisse Witmans verloor 
ook Jacques Boonstra. Na de opening stond hij oké maar in 
plaats van tegen een zwakke witte d-pion te gaan spelen koos 
hij voor een offer. Daardoor won hij weliswaar de toren op 
a1 maar de compensatie die hij dacht te krijgen was een 
zeepbel. Hij verliest de controle over de zwarte velden. Na 
het krachtige Lf6 is de zwarte stelling verloren. Bij Ivo van 
der Gouw werd het na een gelijkopgaande partij, waarin zijn 
tegenstander een fractie beter stond, remise na zetherhaling. 
Gerben Hendriks verkleinde de achterstand. Hij kwam rede-
lijk uit de opening maar was niet agressief genoeg en de 
stelling voelde onprettig aan. Aan beide zijden werden fouten 
gemaakt. Toen de rook was opgetrokken was de stelling 
ongeveer gelijk. Gelukkig voor Gerben maakte zijn opponent 
de laatste fout door een stuk te verspelen. Benjamin Brandt 
bracht ASV-5 naast Schaakstad. Met tegenovergesteld roka-
des werd het een scherpe stelling. Zwart begon met de aan-
val. Maar na afruil van twee paarden stond zwart wel 1 pion 
voor maar toen kwam de aanval van Benjamin. Lang stond 
het gelijk. Maar na 30 zetten was er nog 5 minuten over in 
een superscherpe stelling waar wit de aanval had en zwart 
verkrampt stond. De partij eindigde in een onweerlegbare 
mataanval. Steven Braun stond na de opening wat gedrukt, 
maar het was moeilijk voor zijn tegenstander om er door te 
komen. Ondanks tijdnood kwam Steven toch beter te staan 
en nadat wit zijn pionnen aan de koningsflank te ver had 
doorgeschoven kwam hij materiaal voor. Daarna offerde zijn 
tegenstander een paard, maar kreeg daar niks voor terug. Na 
wat ruilen kwam Steven te veel materiaal voor en gaf zijn 
opponent op. Edwin Peters speelde een lange partij waar hij 
in het eindspel nog een vrijpion had. Na heel veel schaakjes 
kon zijn koning bijsluiten en wist hij de f-pion te laten door-
lopen. Ruud Wille zorgde voor het laatste winstpunt. Hij 
kwam niet zo lekker uit de opening en zijn stukken stonden 
niet optimaal. Veel kon zwart er ook niet mee. Toen Ruud 
met zijn stukken los kwam kreeg hij voordeel en won hij een 
pion. In het eindspel met zware stukken werd er nog het 
nodige geruild en ontstond er een enkel toreneindspel dat 
redelijk eenvoudig in winst kon worden omgezet. 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Schaakstad Apeldoorn-4 
(KNSB-competitie): Gerben Hendriks (1840) - Fabian de 
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Vries (1713) 1-0; Ruud Wille (1882) - Veronique Hijl 
(1692) 1-0; Jacques Boonstra (1794) - Rob Izaks (1647) 0-
1; Ivo van der Gouw (1786) - Erik Buitenhuis (1630) ½-½; 
Steven Braun (1722) - Jan Bulthuis (1592) 1-0; Benjamin 
Brandt (1720) - Karin Pruijssers (1602) 1-0; Edwin Peters 
(1699) - Raymond Jacobsen (1544) 1-0; Wisse Witmans 
(1527) - Bert Ekkelboom (1545) 0-1. Eindstand 5½-2½. 
 

Enerverende winst ASV-1: Al weer de derde en tevens laat-
ste ronde van dit jaar in de SOS-competitie tegen Barneveld. 
Met een simpel tactisch plan begonnen we de wedstrijd. De 
eerste 5 borden die klaar zijn halen 4½ punten, vervolgens 
kunnen de laatste drie vrijuit spelen. Met de invallers Otto 
Wilgenhof, Sander Berkhout en Fred Reulink gingen we 
gemotiveerd aan de slag. Na een uur spelen ontstond er een 
licht overwicht. Koen Maassen van den Brink had al een 
pion veroverd, Michiel Blok had wat meer ruimte en Otto 
was druk doende de vijandelijk koningsvleugel te verzwak-
ken. Op de overige borden stonden bij de spelers passende 
stellingen op het bord, met uitzondering van Wouter Abra-
hamse. Die had te maken met een grote ontwikkelingsachter-
stand. Het vervolg paste niet bij de strategie, maar was zeker 
heel boeiend voor het toegestroomde publiek. Koen haalde 
netjes zijn punt binnen, Wouter Abrahamse moest de eer 
laten aan zijn tegenstander en Sander dacht te makkelijk over 
het winnen van zijn stelling waardoor deze in remise ver-
zandde. Dirk Hoogland liet zien hoe gevaarlijk een samen-
werkend paardenduo kunnen zijn en zorgde voor een vol 
punt. Barth Plomp deed wat we van hem vaker gezien heb-
ben. Rustig, zonder spektakel het punt binnenhalen. Tussen-
stand 3½-1½. Op nadrukkelijk verzoek van Erik gingen we 
toen niet voor de grote cijfers, maar voor het vermaak en de 
spanning. Otto merkte dat zijn twee vrijpionnen onvoldoende 
waren om zijn materiële achterstand te compenseren en 
moest de eer aan zijn tegenstander laten. 3½-2½. Fred voerde 
vervolgens de spanning op naar een hoogtepunt door zich in 
een goede stelling te laten foppen. 3½-3½. Intussen was het 
Michiel Blok gelukt om zijn gewonnen stelling te transfor-
meren naar een verloren stand en daarnaast had hij nog 
slechts een halve minuut op de klok en zijn tegenstander nog 
een minuut of 6. Maar Michiel had het goed ingeschat. Hij 
moest nu gewoon snelschaken, op zijn intuïtie spelen en 
bluffen. Hoe hij het voor elkaar kreeg? Angstige zetten van 
de tegenstander sterk beantwoorden, bluffen met een vrijpi-
on, die zelfs dame werd en vervolgens de vijandelijke koning 
mat zetten! Wat een slot.!! Eindstand 4½-3½.   Dirk Hoogland 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Barneveld (SOS-competitie): 
Michiel Blok (2127) - Kevin van Brummelen (2056) 1-0; 
Otto Wilgenhof (2104) - Robin van Ee (2049) 0-1; Dirk 
Hoogland (2102) - Jasper Rijken (1841) 1-0; Sander Berk-
hout (2060) - Jeroen van Winkoop (1819) ½-½; Wouter 
Abrahamse ((1997) - Jacco Heij (1820) 0-1; Koen Maassen 
van den Brink (1998) - Leendert Harteveldt (1817) 1-0; 
Barth Plomp (1944) - Paul van der Hammen (1644) 1-0; 
Fred Reulink (1972) - Bruun van der Laar (1788) 0-1. 
Eindstand 4½-3½. 
 
Winst voor ASV-4 in SOS-competitie: Op maandagavond 9 
december speelden we bij UVS tegen hun 3e team. Daar 
troffen we ook ASV-6 die het tegen UVS-2 opnamen. Dan 
zouden wij het makkelijker moeten hebben. De grote zaal zat 
vol met 4 SOS-teams en het was al snel heel warm, later 
bleek de verwarming op hol te zijn geslagen. Hedser Dijkstra 
dacht dat hij het warm kreeg van zijn stelling want hij kreeg 
al snel tactische mogelijkheden. Gelukkig wist zijn tegen-
stander niet hoe hij de stukken moest zetten om en te ont-
wikkelen en zijn aanval af te slaan. Het was dan ook een vrij 
gemakkelijke winstpartij. Intussen had Edwin Peters verlo-
ren. Hij had een stelling met tegengestelde rokades en ging 
met een mooie aanval op de damevleugel de witte koning te 
lijf. Terwijl wit op de zwarte koningsvleugel zijn heil zocht. 
Na een tactische zettenreeks stond Edwin goed echter deed 
hij wat mindere zetten en toen sloeg wit genadeloos toe met 
een mooie mataanval. Wisse kreeg in een Pirc een gevaarlij-
ke aanval en won er een stuk mee. Niet veel later zat zijn 
tegenstander vast in een matnet. Mooi gespeeld Wisse! Ook 
Ronnie Eggink was goed op dreef. Zijn tegenstander pro-
beerde nog wel wat maar dit hielp niet en Ronnie won soepel 
zijn partij. Ondertussen was Jan Vermeer, onze invaller, met 
zwart in een passieve stelling terecht gekomen waar hij al-
leen maar kon verdedigen maar na een zwakkere zet kon Jan 
eeuwig schaak geven of stukverlies. Remise derhalve! Rob 
van Belle leek een goed te staan maar na ruil van de zware 
stukken hielden de paarden elkaar in evenwicht. Intussen 
hadden we 4 punten en was remise genoeg in de resterende 
partijen van Albert Marks en Hans Rigter. Beiden stonden 
slechter maar met tijdnood op komst kon er van alles gebeu-
ren. Albert kon het met een pion minder in een dubbel lope-
reindspel niet bolwerken en door zetdwang moest hij het 
loodje leggen. Toen kwam Hans pas goed op dreef want 

nadat hij met zwart een pittige koningsaanval te verduren had 
gekregen ontstond uiteindelijk een toreneindspel met een 
pion minder waar hij wat actiever stond. Wit speelde dit te 
verdedigend, deed een paar iets mindere zetten en kwam 
daardoor in grote problemen. Een pion op f2 voor Hans was 
uiteindelijk winnend en daardoor teamwinst!  Hedser Dijkstra 
Gedetailleerde uitslag UVS-3 - ASV-4 (SOS-competitie): 
Ismail Jamshedy (1571) - Ronnie Eggink (1840) 0-1; Onno 
Mares (1546) - Hans Rigter (1775) 0-1; Dirk van Nuland 
(1527) - Hedser Dijkstra (1750) 0-1; Jan-Hendrik Donker-
voort (1473) - Edwin Peters (1699) 1-0; Olaf Soons (1521) - 
Albert Marks (1693) 1-0; Frans Neijenhuis (1520) - Rob 
van Belle (1673) ½-½; Mark Baltussen (--) - Wisse Wit-
mans (1527) 0-1;Frederik de la Fonteijne (1530) - Jan 
Vermeer (1611) ½-½. Eindstand 3-5. 
 
ASV-6 lijdt 3e nederlaag: Op maandag 9 december nam 
ASV-6 het op tegen UVS-2 uit Nijmegen. ASV-6 heeft het 
zwaar in deze 2e klasse. Met de hakken over de sloot in het 
vorig seizoen gepromoveerd uit de 3e klasse staan nu veel 
sterkere tegenstanders te wachten, zoals ook nu UVS 2 dat 
met gemiddeld bijna 200 ratingpunten meer en de eerste 2 
ronden had gewonnen, duidelijk sterker was. Maar wij waren 
strijdvaardig en hadden er zin in. Met 2 auto’s waren we 
keurig op tijd en konden toen ASV-4 binnen kwam. Die 
namen het op tegen UVS-3 en hadden dus een heel wat mak-
kelijker avond. Na 1½ uur schaken kreeg ondergetekende als 
vervangend teamleider een goed gevoel bij het zien van de 
stellingen. Een paar stonden slecht maar het merendeel stond 
goed en een paar eigenlijk gewonnen. Maar een momentop-
name kan in korte tijd veranderen. Als eerste moest Ko 
Kooman zelf zijn meerdere erkennen na een mooie partij 
waarbij zijn tegenstander rustig de tijd nam en eerst 1 pion en 
vervolgens een 2e pion veroverde en in het eindspel geen 
twijfel had. Lion de Kok speelde met zwart op bord 4 een 
prima partij. Weliswaar met druk op de onderste rij met mat-
dreiging, maar dat kon hij goed pareren. Hij kreeg zelfs goe-
de aanvalskansen en zette zijn tegenstander onder grote druk. 
Maar toen werd een te grote aanvalsdrang hem noodlottig. In 
plaats van de matdreiging van zijn tegenstander door het 
slaan van diens dame ongedaan te maken ging hij door met 
aanvallen en gaf pardoes zijn eigen dame weg. Henk 
Schunck had een zware tegenstander en was daar duidelijk 
niet tegen opgewassen. Zekria Amani speelde een goede 
partij en kwam prima uit de opening. Volgens zijn tegen-
stander stond hij op een zeker moment gewonnen. Om dat te 
realiseren moest hij enig risico nemen, deed daarbij een fou-
tieve zet, verloor een pion en kon vervolgens opgeven. 4-0. 
Hendrik van Buren had ook een tegenstander met een aan-
zienlijk hogere rating. Al spoedig liet de Nijmegenaar een 
indrukwekkende combinatie zien. Eerst een stukkenruil en 
daarna een loperoffer plus dubbelaanval van de dame. Daar-
bij hield hij ook nog eens initiatief. Hij won er een kwaliteit 
mee. Daarna kon Hendrik alleen nog maar verdedigen en op 
valletjes spelen. Zijn tegenstanders zag alles. Na meer dan 50 
zetten moest Hendrik opgeven. Invaller Cesar Eisma (voor 
Kees van Keulen) wist zich na de eerste zet e4 geen raad met 
de Scandinavische verdediging. Hij miste prompt de logisch 
voortzetting en stond al snel een pion achter. Door combina-
ties kon hij dat omzetten in een pluspion maar dat was on-
voldoende voor meer dan remise. Met de complimenten van 
zijn tegenstander veroverde hij wel het eerste halve punt. 
Hans Derendorp stond op een gegeven moment zelfs gewon-
nen maar gaf in een zwak moment zijn toren weg. Zo ging 
ook deze partij verloren. Peter van Deursen speelde met 
zwart als laatste op bord 8 en kwam goed uit de opening. Het 
middenspel was spannend en Peter veroverde een pion. Zoals 
dat vaker gaat kreeg wit hierdoor meer ruimte en drong Pe-
ter’s koningsstelling binnen met toren en loper. Peter kon dit 
goed verdedigen. Wel ging een pion verloren waardoor een 
materieel evenwicht ontstond. Uiteindelijk ontstond een 
eindspel met ongelijke lopers en werd remise overeengeko-
men. De eindstand werd daarmee 7-1.  Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag UVS-2 - ASV-6 (SOS-competitie): 
Thierry Pol (1834) - Zekria Amani (1589) 1-0; Marcel Ver-
stappen (1691) - Hendrik van Buren (1444) 1-0; Marcel 
Krivec (1632) - Henk Schunck (1505) 1-0; Simon van Dijk 
(1640) - Lion de Kok (1446) 1-0; Bert-Jan de Boer (1657) - 
Ko Kooman (1486) 1-0; Frans van den Hooven (1683) - 
Hans Derendorp (1401) 1-0; Ruud van Roosmalen (1554) - 
Cesar Eisma (1304) ½-½; Tobi van Scheijndel (1461) - 
Peter van Deursen (1282) ½-½. Eindstand 7-1. 
 
Uitslagen interne competitie 13e ronde (12 december 2019): 
van Rijn-Razdolski 1-0; de Kort-R. Wille ½-½; G. Hendriks-
V. van Kuijk ½-½; van Hattum-Witmans 1-0; Peters-Eder 1-
0; Vermeer-Kooij 1-0; van Buren-van Belle 0-1; Arends-
Schunck 0-1; Bijlsma-Derendorp 1-0; Kees van Keulen-
Meijer 1-0; R. Hendriks-Kooman ½-½; Hartogh Heijs-Eisma 
0-1; Stibbe-Stomphorst 0-1. 


