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59e jaargang no. 2      donderdag 9 januari 2020
Oploswedstrijd: Vorige week moest u een tweezet van Ana-

toliy Frolkin uit Kiev 
(1978) oplossen. Hij won er 
een 2e prijs mee. Dat zat 
hem niet in de oplossing, 
maar in de opstelling op het 
bord. Die verdient uitleg. 
Daarom ditmaal 2 vragen:  
1. Geef de oplossing.  
2. Is de stelling legaal en 
waarom wel of waarom 
niet? Er valt 2x een half 
punt te verdienen. Oplos-
sing: de sleutelzet is 1. e8P. 

De uitleg is er voor ervaren oplossers. Die zouden de vraag 
kunnen stellen of deze stelling wel mogelijk is. Het ant-
woord luidt bevestigend. Zwarts laatste zet was Ka7-a8. 
Maar hoe kon hij op a7 staan in het schaak van de loper? 
Nee, die stond toen als pion op b7 en is later gepromoveerd 
tot loper. Ook tweezetten zijn niet altijd simpel…..! 
 

Externe competitie: In deze EP de laatste verslagen uit de 
decemberronde. Intussen is in de SOS-competitie de januari-
ronde al begonnen. Gisteravond speelde ASV-7 uit bij 
Schaakstad Apeldoorn-4. Vanavond hebben we weer 2 
thuiswedstrijden. ASV-2 treft Velp-1 en ASV-4 speelt tegen 
Veenendaal-2. Daarnaast gaat ASV-1 vanavond naar Deven-
ter voor de wedstrijd tegen Pallas-1. Ook morgenavond zijn 
er nog 2 duels. ASV-3 speelt in Wijchen tegen Het Kasteel-1 
en ASV-5 gaat naar Druten waar Tornado-1 de tegenstander 
is. Komende week zijn er dan nog 2 thuisduels: ASV-6 tegen 
Mook-1 en ASV-8 tegen Het Kasteel-2. Volgende week zal 
ik de uitslagen van en de standen na de 3e ronde plaatsen. 
Eerst in deze EP de laatste teamverslagen uit die ronde. 
 

Knappe winst ASV-2: Uit tegen het verre WSG uit Win-
terswijk boekte ASV-2 in de SOS-competitie een fraaie maar 
zwaar bevochten zege. ASV-2 kwam eerst met 2-0 achter. 
Jeroen van Ginneken verloor als eerste. Zijn commentaar: 
“Als de tactiek van tevoren zou zijn geweest om de tegen-
stander ons te laten onderschatten, dan was het briljant uit-
gevoerd”. In een opening die voor hem zeer onbekend en 
voor zijn tegenstander zeer bekend was, leek het Jeroen een 
goed idee om met zijn dame vroeg op pad te gaan. Zijn te-
genstander was het daarmee eens, rekende verder, ving het 
belangrijkste stuk en zo kon Jeroen op tijd thuis zijn om 
Ajax te zien spelen. Helaas was dat geen vooraf afgesproken 
tactiek en dus wel een enorm pak slaag, aldus Jeroen. Anne 
Paul Taal kreeg steeds meer grip op de stelling toen zijn 
tegenstander wat te passief voortzette na de opening en zette 
een koningsaanval op. Tegen die tijd stond hij op +3 maar 
dit had wel erg veel tijd gekost. Terwijl Anne Paul likke-
baardend naar de mogelijkheden keek tikte de klok rustig 
door. De gecompliceerde stelling bleek te moeilijk en zo 
verloor hij materiaal met de vlag op vallen. Toon Janssen 
stond na een verkeerd behandelde variant in de opening na 
een zet of 10 in hogere zin al verloren. Hij bood daarom 
remise aan. Zwart speelde het vervolg onnauwkeurig, daar 
waar Toon steeds voor de sterkste voortzetting koos. Na een 
paar tactische grappen ging hij als een mes door de boter. 
“Lekker potje dus”, aldus Toon. De tegenstander van Nico 
Schoenmaker speelde de opening niet scherp genoeg. In een 
tactisch middenspel won Nico een pion. De loper op c8 en 
de toren op a8 behoefden echter nog ontwikkeling. Toen 
Nico, nadat hij de pion teruggegeven had, dameruil aanbod 
om naar een remiseachtig toreneindspel af te wikkelen, 

speelde zijn tegenstander de dame naar het veld d4 waar zij 
ongedekt geslagen kon worden. Henk Gerdsen kwam rede-
lijk goed uit de opening maar was te gretig om in de aanval 
te gaan. Hij had een dreigend mat achter de paaltjes overzien 
en na een nieuwe fout van hem kreeg zijn tegenstander een 
gevaarlijke aanval die hij met winst had moeten bekronen 
door een toreneindspel met twee pionnen meer in te gaan. 
Hij koos echter voor een dame-eindspel waar Henk voldoen-
de tegenkansen kreeg met 35 minuten meer tijd op de klok. 
Omdat de remisemarge erg hoog was, door zijn geëxponeer-
de koningstelling werd tot remise besloten. Jeroen Kersten 
stond na de opening en het begin van het middenspel, waar-
bij hij lang had gerokeerd, minder. Pas nadat zijn tegenstan-
der diens witte loper had geruild tegen een paard kwam 
Jeroen prettiger te staan. Wat ook meehielp was dat zijn 
tegenstander zijn pionnenopmars op de damevleugel niet 
doorzette en zeer afwachtend speelde. Door een dubbele 
dreiging met mat en stukwinst moest zijn opponent uiteinde-
lijk zijn koningsstelling verzwakken. Omdat zijn koning nog 
in het midden stond zette Jeroen een koningsaanval op, met 
dame en torens via de open c- en f-lijn. Nadat hij eerst een 
pion terugwon, won hij uiteindelijk de partij door damwinst. 
Bij Gerben Hendriks kwam een rustige variant op het bord. 
Desalniettemin kwam hij al snel erg goed te staan. En dat 
bleef zo tot aan de tijdnood. Daar maakte hij wat foutjes 
waardoor het voordeel wegebde. Gezien de stand in de wed-
strijd was remise niet verkeerd. Bij René van Alfen tenslotte 
werd het een zwaar strategisch gevecht waarin na lang ma-
noeuvreren de torens werden geruild via de open a-lijn. In 
tijdnood nam René een vergiftigde pion en verloor daarbij 
een stuk. Zijn tegenstander ging echter mee in het vluggeren 
en koos daarbij voor het verkeerde veld voor zijn dame, 
waarna er opeens eeuwig schaak voor René in de stelling zit! 
Zo kwam de eindstand op 4½-3½ voor ASV-2. 
Gedetailleerde uitslag WSG (Winterswijk) - ASV-2 (SOS-
competitie): Arjan van Lith (2184) - Anne Paul Taal (1895) 
1-0; Klaudio Kolakovic (2135) - Jeroen v. Ginneken (1882) 
1-0; Arent Luimes (2030)-Jeroen Kersten (1817) 0-1; Ge-
rard Harbers (1935) - René van Alfen (1791) ½-½; Bert te 
Sligte (1868) - Gerben Hendriks (1840) ½-½; Henrik Lö-
sing (1866) - Nico Schoenmakers (1785) 0-1; Han 
Schuurmans (1827) - Toon Janssen (1794) 0-1; Mark Bur-
gers (1632) - Henk Gerdsen (1871) ½-½. Eindstand 3½-4½. 
 

Knap gelijkspel ASV-5 tegen Millingen: Wij waren 
gewaarschuwd voor de sterke Duitsers op de eerste 3 borden. 
Onze clubgenoten van ASV-6 hadden immers al een zware 
nederlaag geleden tegen Millingen. Om toch in ieder geval 
een matchpunt te scoren ruilde Danny met Lex van bord 8 
naar 3 en dat pakte goed uit, Danny verloor en Lex won. 
Maar gelukkig speelden bord 4 t/m 7 ook sterk. Danny 
Hageman speelde voor het eerst in 3 seizoenen met zwart. 
Hij had zich voorbereid op de Engelse opening en kon enige 
tijd mee. In het middenspel verloor hij echter een pion en 
had gelijk een verloren stelling. Hij speelde nog enige tijd 
door maar toen het eigenlijk al uit was gaf hij ook nog zijn 
toren weg. Ook Jan Vermeer speelde tegen een heel sterke 
tegenstander en dat was gelijk duidelijk. Zoals Jan het zelf 
zei: “Mijn opening was om te huilen”. Jan kreeg direct een 
dubbelpion en even later verloor hij een pion. Daarna begon 
hij beter te schaken, maar zijn tegenstander gaf hem geen 
kans. Het eerste punt van ASV kwam van Jonathan van der 
Krogt. Vanuit een gesloten opening wilde zijn tegenstander 
een aanval op de koningsvleugel inzetten en trok zijn paard 
terug uit de verdediging om te gebruiken bij de aanval. 
Hierop kon Jonathan het centrum openen. Zijn tegenstander 
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zette de koningsaanval door, maar had niet gerokeerd en de 
e-lijn was open. Zijn tegenstander zette enthousiast door met 
een loperoffer op de h-lijn. Jonathan verdedigde al snel met 
een damezet naar de f-lijn. Deze zet zag er niet zo goed uit, 
maar zijn tegenstander blokkeerde met zijn pionzet op de g-
lijn een mogelijkheid om weg te gaan met zijn loper en 
Jonathan kon met zijn dame naar f4. Vervolgens was het 
verloren voor wit. Zijn tegenstander gaf nog een paard weg 
en werd nog even doorgespeeld maar uiteindelijk gaf zijn 
tegenstander op. Bij Theo Koeweiden leek er lang niets aan 
de hand. Een gelijke stelling tot zijn tegenstander ineens een 
vrijpion had gecreëerd. Maar Theo had goed gezien dat hij 
met toren en paard eeuwig schaak kon geven. Bij Wilfred 
Jansz ging het intussen ook niet goed. Zijn tegenstander 
voerde de druk in de opening goed op. Achteraf gezien deed 
Wilfred het in de opening nog goed, maar door die enorme 
druk leek het alsof hij al een foutje had gemaakt en het 
voelde alsof hij iets moest doen om uit te breken. Dat deed 
hij met de zet d5 en dat was een blunder. Vanaf dat moment 
stond Wilfred veel slechter en zijn tegenstander speelde dat 
netjes uit. Uiteindelijk werd het nog erg spannend. Want 
hoewel Lex van Hattum goed uit de opening kwam met 
grote ontwikkelingsvoorsprong en 2 pionnen voor, ging het 
daarna moeizaam. In het eindspel ging er een pion verloren 
en miste zwart een zekere kans op remise, hij zag het echter 
niet en daarna kon de f-pion doorlopen waardoor Lex 
gelukkig het benodigde punt binnen haalde. In een van 
beiden kanten verzorgd gespeelde opening bereikte Horst 
Eder in de opening met wit niets. Er gebeurde niet veel 
opwindends. Na veel geschuif kwam Horst in tijdnood en 
bood hij remise aan die toch wel verrassend aangenomen 
werd daar zwart veel meer tijd had. Maar zo stonden we wel 
op een half punt van een gelijkspel. De druk lag bij Erik 
Gort. Hij speelde vorig seizoen al sterk en ook in dit seizoen 
verloor hij nog niet. Ook ditmaal liet hij ons niet in de steek. 
Hoewel zijn tegenstander hem onder druk probeerde te 
zetten met een doorgebroken c-pion, kwam Erik er prima uit 
en probeerde hij het initiatief te nemen door het offeren voor 
een paar open lijnen. Echter gaf zijn tegenstander zonder dat 
het offer nodig was zelf de mogelijkheid al. Zijn hele stelling 
was naar de knoppen en na gedwongen afruil van op 1 na 
alle stukken, stond Erik 5 tegen 3 pionnen en was het 
verdiende gelijkspel een feit.   Danny Hageman 

Gedetailleerde uitslag ASV-5 - SV Millingen (SOS-
competitie): Wilfred Jansz (1658) - Thomas Verfuerth 
(2080) 0-1; Jan Vermeer (1611) - Thorsten Brandt (1976) 
0-1; Danny Hageman (1474) - Kevin Verfuerth (1971) 0-1; 
Horst Eder (1598) - Rupert Spijkerman (1582) ½-½; Erik 
Gort (1778) - Ton Huybregts (1515) 1-0; Theo Koeweiden 
(1514) - Frank Unkrig (1483) ½-½; Jonathan van der 
Krogt (1437) - Willem Maaijen (--) 1-0; Lex van Hattum 
(1543) - Max van der Lugt (1459) 1-0. Eindstand 4-4. 
 

ASV-7 lijdt opnieuw verlies: ASV-7 gaat dit jaar niet voor 
de overwinningsschaal. Dat bleek al bij de eerste twee ron-
den. Na de sterke tegenstanders in de eerste twee rondes 
kwamen we ook in ronde 3 voor ons doen erg sterke spelers 
tegen. Voor ons een uitdaging natuurlijk. Zowel Zevenaar-2 
als ASV-7 speelden met een speler minder (0-0 dus). Inval-
ler Raymond Hendriks staakte als eerste de strijd. Na het 
weggeven van een loper op zet 9, was het eigenlijk al duide-
lijk. Raymond zette nog even vol in op de aanval. Maar na 
een tweede verloren stuk ging het kaarsje uit (0-1). Het ver-
ging Jelle Noordhuis bijna net zo als Raymond. Door een 
rekenfout raakte hij al gauw een stuk achter. Verloor de 
greep op het spel en kon als tweede opgeven (0-2). Thijs 
Stomphorst kwam moeilijk uit de opening. Langzaam kwam 
hij er toch uit. Maar hij maakte een fout. Daar ging één van 
zijn torens en het punt (0-3). Nummer 4 op rij was Jan Zui-
dema. Op zet 5 verwisselde hij twee zetten. Dat kostte een 
pion. Om goede aanvalskansen te krijgen offerde hij nog een 
pion. De aanval zette helaas niet door ten kostte van pion 3. 
Toen zijn tegenstander daarna al zijn stukken in het spel had 
gebracht, was het tijd voor de overgave (0-4). Onze hoop op 
nog wat punten was gevestigd op de laatste drie partijen. Het 
leek er even op dat we daar 3 punten uit konden halen. Her-
man de Munnik slaagde er inderdaad in om een punt te sco-
ren. Voordeel uit het begin van de partij (Scandinavisch) 
wist hij langzaam en niet overhaast uit te bouwen. Gewoon 
verder geen fouten maken en wachten tot de tegenstander het 

ook niet meer weet (1-4). Cesar werd niet verrast door de 
Trompovsky opening. Want die had hij juist in het KNSB-
blad bekeken. Na een gelijke opening werden de dames 
afgeruild en kreeg Cesar’s tegenstander een dubbelpion. 
Maar wit kreeg een sterk span paarden en zette Cesar flink 
onder druk. Toen alle lichte stukken geruild waren bleef er 
een toreneindspel over. Wit bood in betere positie remise 
aan, waar Cesar terecht mee akkoord ging (1½-4½). Cor van 
der Jagt speelde een goede partij. Hij stond beter en moest 
het alleen even af maken. Omdat al veel partijen afgelopen 
waren, waren er veel toeschouwers. Dat zorgt de éne keer 
voor extra stimulans, een andere keer voor een extra dosis 
zenuwachtigheid. Helaas was het bij Cor die andere keer. 
Langzaam ging zijn voordeel in rook op. Een foutje in tijd-
nood stuk kostte Cor ook nog een stuk. Helaas. Maar het 
verlies tegen Zevenaar2 met 1½-5½ lag binnen de te ver-
wachten mogelijkheden.   Jan Zuidema 
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - SV Zevenaar-2 (SOS-
competitie): Herman de Munnik (1415) - Jeroen van der 
Poel (1698) 1-0; Jan Zuidema (1423) - Yannick te Pest 
(1760) 0-1; Cesar Eisma (1304) - Edzard Bosch van Ro-
senthal (1635) ½-½; NO (--) - NO (--) 0R-0R; Thijs Stomp-
horst (1305) - Daan Wijnholts (1597) 0-1; Jelle Noordhuis 
(1227) - Jos Aalberts (1293) 0-1; Raymond Hendriks (--) - 
Pieter van der Poel (1511) 0-1; Cor van der Jagt (1150) - 
Menno Verbakel (1321) 0-1. Eindstand 1½-5½. 
 

ASV-8 verliest nipt: Op 12 december speelde ASV-8 uit 
tegen Wageningen-4. Er waren toen al twee partijen vooruit 
gespeeld. Op het eerste bord had John Bijlsma remise bereikt 
en op het tweede bord won Peter Hamers. Zo stond ASV-8 
dus mooi met 1½-½ voor. Op de wedstrijdavond zelf begon 
Kazem Mollahosseini goed door bij het afruilen van paarden 
een pion te winnen. Zijn tegenstander maakte later in de 
partij een dekkingsfout en verloor daarbij een toren, waarna 
hij opgaf. Op bord 8 trapte Bert Maas al meteen in een ope-
ningsval, waardoor hij materiaal verloor. Dit kwam hij niet 
meer te boven. Bij Jan Sanders stond zijn loper verkeerd en 
hij koos ervoor de pion voor de koning te nemen om daar-
mee de stelling van de witte koning te verzwakken. Hij kon 
hier helaas onvoldoende gebruik van maken. Op bord 7 
speelde Jan Diekema een damegambiet (niet geaccepteerd) 
en pende hij met de loper op g5 het paard op f6. Door met de 
e-pion op te rukken veroverde hij het paard. Ook zwarts 
tweede paard sneuvelde. Door een onzorgvuldige aanval 
slonk zijn voorsprong tot een toren. In een lang eindspel 
werd tenslotte de winst binnengehaald. Theo van Lotringen 
speelde konings-indisch. Wit kon met het opspelen van f-
pion de zwarte stelling onder druk zetten. Zwart forceerde 
daarna ruimte met een aanval op de koningstelling. Wit kon 
met een tussenschaak het slaan van de g-pion voorkomen, 
waardoor zwart nog minder bewegingsruimte had. De ont-
stane vrijpion op de e-lijn was niet meer te stoppen. Op dat 
moment was de stand gelijk 3½-3½. In de laatste partij 
speelde Pim Rijmer nog op bord 5. Materieel ontstond een 
gelijke stand met koning, dame en 4 pionnen. De stelling 
was licht in het voordeel van Pim. Om een eind te maken 
aan het schaak zetten door de zwarte dame verschanste 
Pim’s koning zich achter 3 pionnen. Hij koos echter het 
verkeerde veld, waardoor hij mat gezet werd.  

        Theo van Lotringen 
Gedetailleerde uitslag Wageningen-4 - ASV-8 (SOS-
competitie): Leendert van der Waal (1034) - Jean Paul 
Bijlsma (1413) ½-½; Jan de Bont (1347) - Peter Hamers 
(1324) 0-1; Koen Uitdehaag (1525) - Kazem Mollahosseini 
(1355) 0-1; Sjoerd de Rave (1285) - Theo van Lotringen 
(1294) 1-0; Marielle ten Have (985)-Pim Rijmer (1012) 1-0; 

Marc Bruggeman (1145) - Jan Sanders (1346) 1-0; Erica 
Jansen (800) - Jan Diekema (1006) 0-1; Christiaan Zeven-
bergen (--) - Bert Maas (1129) 1-0. Eindstand 4½-3½. 
 

Uitslagen interne competitie 15e ronde (2 januari 2019): 
Razdolski – Boel 0-1; van Rijn – de Kort 1-0; Wilgenhof – 
Knuiman 1-0; Plomp – Koen van Keulen 0-1; Vink – Peters 
½-½; Vermeer – Eder 1-0; A van Kuijk – van Belle 1-0; de 
Munnik – van Buren 1-0; Mollahosseini – Schunck 0-1; 
Kooman - Derendorp ½-½; van Lotringen - Kees van Keulen 
1-0; Eisma - Rijmer ½-½; Stomphorst - R. Hendriks ½-½; 
Gubbels – Rudolphi 0-1; Diekema – Droop 1-0. 
Uitslagen ASV-beker: Abrahamse – R. Wille 1-0; van Ame-
rongen – V. van Kuijk 0-1; Kooij – Hieltjes 1-0.  


