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gespeeld door Almasi 
tegen Abel. Het blijft 
leuk om naar dit 
soort standen te kij-
ken, zelfs als je niet 
in de zaal zit. Wit 
speelt en wint. Op-
lossing: 1. Te6+ 
(nemen kan niet 
wegens Dg6 en ook 
na ….Kxh5 komt de 
zwarte koning in een 
matnet). 1…. Kg7 2. 
Txf7+, Txf7 3. 
Tg6+, Kf8 4. Tg8, 
Kxg8 5. De8, Kh7 6. 

Dxf7+ gevolgd door mat. Eigenlijk niet zo leuk. Wit moet 
elke zet weer schaak geven. 
 

Externe competitie: De laatste 2 wedstrijden in de 4e ronde 
van de SOS-competitie waar ASV-teams bij betrokken wa-
ren leverden vorige week twee nederlagen op. Om de onder-
ste plaats verloor ASV-6 tegen Mook-1 met 2-6 en ASV-8 
ging met 2½-5½ ten onder tegen Het Kasteel-2. In deze EP 
weer de nodige verslagen. Deze week is ook de 1e ronde van 
de OSBO-cup gestart. Daar kom ik volgende week op terug. 
 

Teleurstellend resultaat ASV-1: Na een soepele reis was 
iedereen goed op tijd in de fraaie speellocatie van Pallas in 
Deventer. Een kop koffie vooraf moest iedereen goed wak-
ker maken om scherp achter het bord te gaan zitten. Onze 
tegenstanders speelden met een paar invallers (borden 1 en 
2) en waren daardoor bepaald niet verzwakt, integendeel 
zelfs! Na een uurtje spelen ging het redelijk gelijk op, als 
enige speler had Wouter Abrahamse echt al voordeel weten 
te creëren en dreigde een pion op te halen. Het was niet 
Wouter die als eerste klaar was, dat lukte dit keer Koen 
Maassen van den Brink, die op een eenvoudige wijze de 
remise binnen haalde. Barth Plomp meldde mij iets later dat 
hij of een geniale zet had gespeeld of roemloos ten onder zou 
gaan. Gelukkig bleek Tf3 een geniaal offer en pakten we een  
punt voorsprong. Toen Wouter ook nog een stuk veroverde 
had zijn tegenstander het snel gezien en werd het 2½-½. 
Nadat diverse pogingen op beter spel netjes werden gepa-
reerd werd ook in de partij van Remco Gerlich tot remise 
besloten. Michiel Blok had twee varianten door de war ge-
haald en speelde vanaf de opening een la stige partij die door 
zijn tegenstander solide werd uitgespeeld. Dirk Hoogland 
had steeds een licht voordeel, waagde nog een ultieme po-
ging, maar de slotstelling was echt remise. Zo stond het 3½-
2½, een stand die met nog twee goed staa nde partijen alle 
vertrouwen gaf in een nette overwinning. Bij Jan Knuiman 
ging na 22:00 uur echter het licht uit (citaat Jan) en gaf hij 
zijn stelling weg en het punt aan de tegenstander. Aan Tom 
Bus de eer om de winst binnen te halen. Helaas…. In een 
ingewikkelde stelling, met niet veel tijd meer op de klokken 
overzag hij dat hij schaak stond. Zijn onreglementaire zet 
kostte een vol stuk en de hele stelling. Met deze 3½-4½ 
nederlaag moet het team in de achtervolging op Meppel, wa t  
onze tegenstander is in de op één na laatste ronde. 
Gedetailleerde uitslag Pallas – ASV-1 (SOS-competitie): 
Morris Merza (2161) - Michiel Blok (2127) 1-0; Guy 
Bielderman (2089) – Tom Bus (2128) 1-0; René Renders 
(2124) – Dirk Hoogland (2102) ½-½; Max van de Pavoordt 
(2008) – Koen Maassen van den Brink (1998) ½-½; Jop 

Rouwhorst (1811) – Wouter Abrahamse (1997) 0-1; Chris 
Rindertsma (1789) – Jan Knuiman (1956) 1-0; Gerard 
Burgers (1688) - Remco Gerlich (1920) ½-½; Bart Donders 
(1531) - Barth Plomp (1944) 0-1. Eindstand 4½-3½. 
 

Zwak optreden ASV-3 in Wijchen: ASV-3 heeft voor de 
derde keer dit jaar een grote nederlaag geleden en bevindt 
zich nu al in groot degradatiegevaar. Het grootste probleem 
zit dit jaar in het laatste uur als de spanning toeneemt en de 
partijen in een beslissend stadium komen. Keer op keer gaat 
het dan mis. In de vorige ronde lieten we zo een zekere 
overwinning lopen en ook nu gingen er onnodig in deze fase 
partijen verloren. De avond begon met twee snelle remises. 
De koningsvleugel van Theo van Amerongen stond onder 
druk, maar met enkele krachtzetten kon hij zich bevrijden 
naar een gelijke stand. Roy Vink kreeg een loperoffer van 
zijn tegenstander te verwerken. Hij moest er drie pionnen  
voor geven, wij rekenden al op winst. De toren niet naar a2 
maar naar b1 had die winst wellicht gebracht. Nu eindigde 
Roy met een zetherhaling in remise. Invaller Edwin Peters 
kwam met zijn toren op de zevende rij en kreeg goede aan-
valskansen. Hij bracht vervolgens een kwaliteitsoffer, maar 
dat was een foute beslissing. Zijn tegenstander keepte de 
stelling en won door materieel overwicht. Ook Jan Groen 
had materiaal geofferd voor initiatief. Met actieve paarden 
wist zijn tegenstander de grootste dreigingen op te vangen en 
uiteindelijk met zijn pionnenvoorsprong de zaak te beslissen . 
De tussenstand was hiermee op 3-1 voor Het Kasteel geko-
men. Op de overige borden stond het vrij gunstig voor ASV 
en hoopten we op iets moois. Echter het liep anders dan 
gehoopt. Marco Braam bouwde in een gesloten stelling aan 
een positioneel overwicht en kwam goed tot gewonnen te 
staan. Bij de afwikkeling liet hij echter zijn voordeel glippen 
en kwam hij niet verder dan remise. Robert Naasz kreeg 
twee keer remise aangeboden, maar dacht beter te staan . H ij  
nam hierna te veel risico en verloor zelfs nog. Coen Mekers 
aan bord 1 wist uiteindelijk een half punt te scoren. Coen 
had een pion geofferd voor initiatief en in het eindspel zelfs 
een kwaliteit. Zijn tegenstander durfde niet goed verder te 
spelen toen hij met zetherhaling remise kon afdwingen. De 
laatste partij was ook dit keer die van Jacques Boonstra. 
Wederom bouwde hij aan een mooie stelling en kreeg een 
positioneel en op den duur ook materieel overwicht in de 
vorm van een eindspel met pluspion maar die KLOK….. 
Ook ditmaal lette Jacques daar onvoldoende op en verloor 
weer door tijdsoverschrijding. Jammer weer een nul dat 
verdient zo’n goed gespeelde partij niet. De uitslag werd 
daarmee 6-2 voor Het Kasteel-1.    Theo van Amerongen 

Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-1 - ASV-3 (SOS-
competitie): Caspar Hermeling (2027) - Coen Mekers 
(1860) ½-½; Henk Massink (1938) - Jacques Boonstra 
(1794) 1-0; Twan Rutjes (1920)-Marco Braam (1781) ½-½; 
John Klein Douwel (1905) – Robert Naasz (1764) 1-0; Kaz 
Haans (1886) - Edwin Peters (1699) 1-0; Bram Rutten 
(1730) - Jan Groen (1692) 1-0; Niels Radder (1585) - Roy 
Vink (--) ½-½; Henk Rutten (1670) – Theo van Amerongen 
(1678) ½-½. Eindstand 6-2. 
 

Grote zege ASV-4: Met maar liefst 7½-½ wist ASV-4 het 
team van Veenendaal-2 te verslaan. Ja, dit is natuurlijk een 
fantastisch resultaat van ons team. Was het geflatteerd? 
Eigenlijk niet want Albert Marks die een halfje moest toe-
staan had net zo goed kunnen winnen. Gelukkig maar want 
om nu met 8-0 te winnen is ook een beetje hoe zal ik het 
noemen niet aardig naar de tegenstander toe. Natuurlijk 
zaten de spelers van ASV-4 goed te spelen en maakten de 



tegenstanders foutjes en blunders. Maar het leek wel of alle 
teamleden stellingen kregen waar het als vanzelf ging. De 
één won eenvoudig door een niet te stoppen vrijpion, een 
paar kregen een stelling waarmee ze een rechtstreeks konden 
aanvallen op de koningsvleugel, een ander won een stuk 
door een blunder of er wordt een kwaliteit of pionnetjes 
gewonnen. Al met al zaten we in een winnende flow die we 
nog wel even moeten volhouden en dan zouden we zomaar 
kampioen kunnen worden.   Hedser Dijkstra  

Als EP-redacteur kijk ik ook vaak even op de site van de 
tegenstander bij om hun beeld van de wedstrijd te lezen. Ik 
citeer enkele alinea ’s uit hun verslag: 
“Het was na de opening nog erg rustig allemaal, maar enkele 
spelers van ASV maakten al gauw duidelijk dat er weinig te 
halen viel deze keer. Daarna was het een hele poos trekken 
en duwen, waarbij vooral opviel dat er weinig werd wegge-
geven door de Arnhemmers. Al met al was de dikke neder-
laag van 7½-½ terecht tegen een mogelijke kampioenskandi-
daat met aan alle borden een veel hogere rating dan wij”, 
aldus het verslag op de site van tegenstander Veenendaal. 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Veenendaalse SV-2 (SOS-
competitie): Ronnie Eggink (1840) - Martjan van Dode-
weerd (1666) 1-0; Hans Rigter (1775) - Jan van Ham 
(1661) 1-0; Hedser Dijkstra (1750) - Paul Blok (1375) 1-0; 
Edwin Peters (1699) - Ron Eveleens (1534) 1-0; Albert 
Marks (1693) - Rob Leer (1421) ½-½; Rob van Belle (1673) 
- Ricus Goossens (1371) 1-0; Wisse Witmans (1527) - Lars 
Boere (1441) 1-0; Bob Kooij (1554) - Rob van Oosterom 
(1355) 1-0. Eindstand 7½-½.  
 

Gelijkspel ASV-5 tegen Tornado: Een bijzonder aspect van 
het spelen in Druten is dat je daar op een laag houten krukje 
zit. Is dit noodzaak of intimidatie? Niet duidelijk, wel 
oncomfortabel. Maar de vriendelijke spelers van Tornado 
zullen het wel gewend zijn om op krukjes te spelen. Danny 
Hageman overspeelde zijn tegenstander in de opening. Maa r 
toen begon het te haperen want hij dacht dat hij zijn loper 
zou verliezen en zette deze op een slecht veld. Hierdoor 
kreeg zijn tegenstander ineens een winnende aanval. Danny 
zag gelukkig hoe hij remise moest maken en na ruil van 
stukken bleef hij weliswaar een pion achter maar er stonden 
ongelijke lopers op het bord. Het duurde nog 20 zetten totdat 
zijn tegenstander inzag dat er echt niks te halen viel. Invaller 
Peter van Deursen speelde met zwart en kreeg een 
koningsgambiet gepresenteerd. Hij ondervond geen grote 
problemen en kwam goed uit de opening. In het middenspel 
won hij een pion, weigerde een remiseaanbod en behield de 
extra pion in de afwikkeling naar het eindspel. Hierin had 
wit echter de actievere koning, beide zijden hadden een toren 
en een paard en de pionnenstructuur was nagenoeg 
symmetrisch met zwart een pion meer op de koningsvleugel. 
Peter oordeelde dit als remise en zijn voorstel hiertoe werd 
aangenomen. Zekria Amani speelde in plaats van Lex van 
Hattum die het Tata toernooi speelde (en zijn vierkamp 
won!). Zekria speelde een zeer goede aanvallende partij. Hij 
kon het zich zelfs permitteren om een toren te offeren voor 
een aanval met dame en toren op de achtste rij die fataal 
afliep voor zijn tegenstander. De tegenstander van Jan 
Vermeer bracht de Orang Oetan op het bord. Jan kwam eerst 
wat moeilijk te staan, maar nadat de stelling weer in 
evenwicht was gebracht werd remise aangeboden. Na enig 
nadenken nam Jan het aanbod aan, maar na de a na lyse ha d  
hij daar spijt van want had hij nog even verder gespeeld dan 
had Jan gewonnen gestaan. In een ruilvariant van het Frans 
kwam Horst Eder met zwart een pion achter in ruil voor wat 
druk op de witte stelling. In het eindspel met beiden de dame 
+ toren won Horst de pion weer terug. Zijn jeugdige 
tegenstander verdedigde voldoende, zodat de remisemarge 
nooit overschreden werd. Eerst had Horst wat tijdvoordeel, 
maar toen dat keerde bood Horst remise aan, wat na een 
korte aarzeling werd aanvaard. Zo stonden we lange tijd op 
winst maar op bord 6 had Theo Koeweiden het moeilijk. Het 
was een zware strijd waarbij alle stukken op het bord bleven. 
Helaas voor Theo had zijn tegenstander twee pionnen op de 
e- en d-lijn die langzaam maar zeker richting de achtste rij 
doorschoven. Hier was niks aan te doen en Theo legde 
teleurgesteld zijn koning om. En toen kwam het weer op 
Erik Gort aan om de wedstrijd te redden. Wilfred speelde 
weliswaar ook nog maar had het zwaar. Hij speelde met wit 
en kreeg een Sicilaanse Draak op het bord. Wilfred begon 

aan te vallen op de koningsvleugel en zijn tegenstander op 
de damevleugel. Zijn tegenstander offerde zijn toren voor 
een paard op c3. Een mooie zet maar Wilfred had het wel 
verwacht en gezien dat zijn dame kon helpen in de 
verdediging. Dat deed Wilfred ook maar de dame had naar 
e3 moeten gaan in plaats van d2 om pion f3 nog wat extra  te 
beschermen. Nu kwam er echt een hele mooie combinatie. 
Zijn tegenstander offerde zijn paard op f3. Dit paard kon niet  
geslagen worden omdat dan met het andere paard op e4 een 
mataanval ingezet zou worden. Wilfred kon niet anders dan 
een veel slechtere stelling ingaan en verloor dit uiteindelijk 
ook. Net zoals Horst had Erik een jeugdlid tegenover zich 
met een veel te lage rating. Een geluk voor Erik was dat zijn 
tegenstander bijna 40 minuten lang nadacht over zet ach t  en  
dat hij aan het eind tijd tekort kwam. Het spel ging wat heen 
en weer, maar uiteindelijk zag zijn tegenstander een instaand 
stuk over het hoofd en kon Erik zijn hele stelling 
opengooien. Gecombineerd met tijdnood was het toen snel 
gedaan. Zo werd het net als de vorige wedstrijd weer een 
gelijkspel waarbij zowel Tornado als ASV-5 tevreden over 
konden zijn hoewel wij wellicht dichterbij de winst waren. 
     Danny Hageman 
Gedetailleerde uitslag Tornado – ASV-5 (SOS-competitie): 
Jan de Haas (1697) – Wilfred Jansz (1658) 1-0; Gerald 
Driessen (1611) – Jan Vermeer (1611) ½-½; Stan Jacobs 
(1616) – Zekria Amani (1589) 0-1; Len Brands (1277) – 
Erik Gort (1778) 0-1; Pieter van Dijk (1474) – Theo 
Koeweiden (1514) 1-0; Thijs Banken (1467) Danny 
Hageman (1474) ½-½; Geert van Tongeren (1436) – Peter 
van Deursen (1282) ½-½. Eindstand 4-4. 
 

Wijk aan Zee: In januari wanneer in Wijk aan Zee met het 
Tata-Steeltoernooi het grootste schaakspektakel van 
Nederland begint voelt iedereen zich een beetje 
grootmeester. En waarom ook niet! Dat geldt ook voor onze 
deelnemende clubgenoten. Meteen bij de start van dit 
toernooi waren de weekendvierkampen aan de beurt. Onze 
ASV-ers kunnen terugkijken op een mooi schaakweekend. 
William Shakhverdian verloor de 1e ronde in groep 2L maar 
liet in de 2e en 3e partij een goede remise noteren. Daarmee 
eindigde hij met 1 uit 3 toch op een gedeelde 2e/4e plaats. De 
groepswinnaar scoorde 3 uit 3. Ook voor René van Alfen 
was er een gedeelde 2e/3e plaats. René scoorde in zijn groep 
4L drie remises. Vadim van Kuijk startte goed met 2 
winstpartijen in groep 5M. Helaas ging de 3e partij verloren 
maar met 2 uit 3 was er voor hem een gedeelde 1 e/3e plaats. 
Ron Brachten, had de laagste rating in zijn groep, en verloor 
in de openingsronde van de latere groepswinnaar maar wist 
vervolgens de andere 2 partijen wel te winnen. Dat leverde 
Ron een mooie 2e plaats op! Dick Vliek kwam in groep 6M 
tot 1 uit 3. Via 1 keer winst en 2 verliespartijen werd het een 
4e plaats. Daar stond de groepswinst van Lex van Hattum 
tegenover. Hij won al zijn 3 partijen in groep 7G. André van 
Kuijk tenslotte boekte in groep 7J met een 2e plaats voor 
succes. Hij behaalde een score van 2 uit 3. Direct na deze 
weekendvierkampen begonnen op maandag de 
dagvierkampen waar we ook 3 ASV-ers aantreffen. Barth 
Plomp kwam in zijn groep 3D niet verder dan een remise en 
werd daarmee 4e. Albert Marks daarentegen zorgde met een 
score van 2 uit 3 via 2 remises en een winstpartij voor een 
gedeelde 1e plaats in groep 5F. Ook voor Bob Kooij was er 
een gedeelde groepswinst in vierkamp 7T. Hij scoorde 2 uit 
3 en bleef daarmee eveneens ongeslagen. Succes voor onze 
clubgenoot Peter Boel kunnen we intussen ook melden. Hij 
wist voor de 13e keer de journalistengroep op zijn naam te 
schrijven. Met de hoogste rating in deze groep begon hij 
sterk met 2½ uit 3 om vervolgens remise te spelen tegen de 
winnaar van vorig jaar. De resterende 3 ronden werden door 
Peter gewonnen zodat hij met 6½ uit 7 onbedreigd winnaar 
werd, een vol punt voor op nummer 2. Intussen zijn de 
tienkampen begonnen. Over de resultaten van onze 
clubgenoten in deze groepen kom ik volgende week terug! 
 

Uitslagen interne competitie 17e ronde (16 januari 2020): 
Hoogland – Gerlich ½-½; R. Wille – T. Janssen ½-½; van 
Vucht – Fassaert ½-½; Peters – Eggink ½-½; Witmans – van 
Amerongen 1-0; Vermeer – de Munnik 1-0; Arends – van 
Hattum 0-1; Zuidema – van Belle 0-1; Eder – Eisma 1-0; 
Meijer – Rudolphi 1-0; Stibbe – J. Sanders 0-1; Burger – R. 
Hendriks 0-1; Verhaar – Hartogh Heijs 1-0. 


