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moeilijk? Welnee! Deze is 
bv. uit de partij Bogdanovic 
tegen Suetin (Budva 
1967).Wit speelt en wint. 
Dat lost iedereen toch zo 
op. Oplossing: 1. Lf6+, 
Kxf6 2. Dd8+ en waar de 
zwarte koning ook heen 
gaat, hij staat snel mat. 
 
Externe competitie: Vorige 
week heb ik een begin ge-
maakt met de verslagen van 
de KNSB-competitie. Deze 
week de rest. Ook aandacht 

voor de SOS-competitie waar begin deze week de 5e ronde is 
gestart. Eerst verderop in deze EP de uitslagen van en stand 
na de 4e ronde. Intussen speelden al de volgende ASV-teams 
en dat ging nog niet zo goed. Maandag jl. verloor ASV-4 uit 
tegen Rhenen met 4½-3½ en ging ASV-8 in Nijmegen met 
dezelfde cijfers ten onder tegen UVS-4. Een dag later ver-
loor ASV-2 uit tegen SMB-1 ruim met 5½-2½. Vanavond 
speelt ASV-1 thuis tegen VSG-1 uit Ermelo en ontvangt 
ASV-3 het team van UVS-1. Verder speelt ASV-6 uit tegen 
Wageningen-3. Ook morgenavond is er thuis nog een wed-
strijd. ASV-7 speelt dan tegen de jeugd van Velp-3. Een duel 
om de onderste plaats. Dit thuisduel begint om 19.30 uur. 
Komt u kijken….? Volgende week donderdag rest dan nog 
ASV-5 thuis tegen UVS-2.  
 
ASV-1 uit de beker: De 3e ronde in de KNSB-beker luidde 
het eind in voor ASV-1. Meesterklasser HMC Den Bosch 
pakte met 3-1 de winst. Tom Bus kreeg zeer goed spel in een 
dubbelfianchetto. Na het missen van c5 kon zijn tegenstan-
der, FM Siem van Dael, gelijk spel bereiken. Om erger te 
voorkomen bood Tom remise aan wat na enig nadenken 
door zijn opponent werd aangenomen. Otto Wilgenhof trof 
GM Twan Burg en kreeg na de opening een koningsaanval 
over zich heen. Hierin vergiste Burg zich en raakte een kwa-
liteit achter. Dit bood Otto remisekansen maar omdat de 
stelling hem echter al veel tijd had gekost ging het al vrij 
snel in het eindspel mis. Zijn tegenstander moest dus twee 
keer winnen om het punt veilig te stellen. Michiel Blok 
kwam zonder problemen uit de opening. Ook hem kostte de 
stelling veel tijd. Wel sloeg hij nog remise af. Hij kwam een 
pion voor maar zijn tegenstander kreeg aardig wat activiteit. 
Daarbij ging het in de slotfase mis op de koningsvleugel en 
bleef Michiel materiaal achter. Peter Boel speelde met zwart 
tegen IM Jeroen Bosch. Deze begon met 1. Pf3 en zag na 
1...c5 na enig nadenken af van het Siciliaans en koos voor 2. 
b3. Even later besloot Peter Lb2xPf6 toe te laten, waarna hij 
wel het loperpaar had maar ook een slechtere pionnenstruc-
tuur. Bosch bleef heel rustig spelen en belegerde met een 
sneaky zetje Peter’s pion op c5. Die antwoordde met een 
schijnoffer, wat in de beste variant had moeten leiden tot een 
voordeeltje voor wit. Bosch was echter niet alert en in het 
vervolg werd het loperpaar van onze ASV-er steeds sterker. 
Op één moment liet hij echter toe dat Bosch met een trucje 
een verre vrijpion kon creëren, wat ook nog lastig voor Peter 
had kunnen worden. Toen zijn tegenstander dat verzuimde, 
verhinderde Peter deze mogelijkheid onmiddellijk en kwam 
hij beter te staan in het eindspel. Bosch had ook nog maar 
enkele tientallen seconden over en het lukte Peter in deze 
fase zelf om een verre vrijpion te creëren op de h-lijn. Maar 
toen hij zag dat ASV al met ½-2½ achter stond stuurde hij 
aan op remise. Daarmee werd de 1-3 eindstand en bekeruit-
schakeling een feit. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 – HMC Den Bosch (3e ronde 
KNSB-beker): Michiel Blok (2172)-Thomas Mollema 
(2251) 0-1; Otto Wilgenhof (2107)-GM Twan Burg (2517) 
0-1; Peter Boel (2137)-IM Jeroen Bosch (2426) ½-½; Tom 
Bus (2089)-Siem van Dael (2247) ½-½. Eindstand 1-3. 

Uitslagen en stand SOS-competitie na 4e ronde: 

SOS Hoofdklasse B: DSG Pallas - ASV-1 4½-3½; Mep-
peler SV - SG Amersfoort-2 6-2; Veenendaalse SV - ZSG  
4-4; Barneveld-1 - Veluws SG-1 4-4. 
SOS Hoofdklasse C: Wageningen - ASA-1j 4-4; SG Zut-
phen – SMB 5½-2½; ASV-2 – Velpse SV 3-5; De Elster 
Toren – WSG 2½-5½. 
SOS 1e klasse D: Het Kasteel - ASV-3 6-2; PION - 
Zevenaar 6½-1½; Koningswaal - Rivierenland 3½-4½;  
SMB-2 - UVS 0-8. 
SOS 2e klasse F: Doetinchem - Rhenense SC 5-3; ASV-4 - 
Veenendaalse SV-2 7½-½; Wageningen-2 - UVS-3 2½-5½;  
Theothorne - Twello 2½-5½.  
SOS 2e klasse G: ASV-6 - Mook 6-2; Millingse SV-UVS-2 
4-4; Tornado – ASV-5 4-4; PION-2 - Wageningen-3 6½-1½. 
SOS 3e klasse D: Schaakstad Apeldoorn-4 - ASV-7 4½-3½; 
Doesborghs SG - Kameleon 5-3; De Cirkel-2 - OPC 3½-4½; 
Zevenaar-2 - Velpse SV-3j 5½-2½. 
SOS 3e klasse E: SMB-3 – UVS-4 2½-5½; ASV-8 – Het 
Kasteel-2 2½-5½; Velpse SV-2 – Wageningen-4 6-2; De 
Cirkel-3 was vrij. 
 
ASV-4 heeft eenvoudige middag: In een fraaie, maar wat 
krappe bovenzaal van de plaatselijke Ierse Pub kende het 4e 
team een bliksemstart. Al na 3 kwartier spelen kon Sander 
van Vucht de binnenstad van Almelo verkennen. Zijn zeer 
jonge tegenstander speelde een scherpe opening te snel, 
gleed uit en zag zijn koning na 17 zetten mat staan op f6. 
Inmiddels stond de witte koning 10 zetten vrolijk toe te kij-
ken vanaf f2. Drie kwartier later was het 2-0 door winst van 
Toon Janssen op een andere jeugdspeler. Na een zet of 10 
stond hij al zeer comfortabel en had lichte druk op de dame-
vleugel. Na het creëren van een tweede front stortte de witte 
stelling in en gaf zijn tegenstander op zet 19 op. De witte 
stelling was inmiddels een ruïne. Paul de Freytas bracht de 
stand op 3-0 door met wit al snel een goede stelling op te 
bouwen. In het middenspel maakten een paar mindere zetten 
van Paul het nog spannend, maar toen zijn tegenstander een 
pion dacht te winnen maar daarbij een penning overzag won 
Paul een stuk en was het vervolg eenvoudig gewonnen. Dé-
siré Fassaert hield met zwart tegen een veel lager gerate 
tegenstander aan de opening een comfortabele en iets betere 
stelling over. Probleem was echter dat (vrijwel) alle lichte 
stukken geruild dreigden te worden waarna een lastig te 

SOS Hoofdklasse B:    SOS Hoofdklasse C: 
1 Meppeler SV 8  20½ 1 Velpse SV 8  22 
2 ASV-1 6  22  2 W.S.G. 6  20 
3 DSG Pallas 5  18  3 ASV-2 4  15½ 
4 Veluws SG 5  16½ 4 ASA-1j 4  13½ 
5 ZSG (Zwolle) 3  15  5 De Elster Toren 3  14½ 
6 Veenendaalse SV 3  12½ 6 SV Wageningen 3  13½ 
7 Barneveld 1  14  7 SMB 2  15 
8 SG Amersfoort-2 1    9½ 8 SG Zutphen 2  14 
SOS 1e klasse D:   SOS 2e klasse F: 
1 Rivierenland 8  20 1 Doetinchem 8  22 
2 UVS 5  20 2 ASV-4 6  21 
3 Koningswaal 5  19½ 3 Wageningen-2 4  15 
4 Het Kasteel 5  18 4 Twello 3  16 
5 Zevenaar 3  14½ 5 Rhenense SC 3  15 
6 SMB-2 3  10½ 6 Theothorne 3  15 
7 PION 2  15½ 7 UVS-3 3  14½ 
8 ASV-3 1  10 8 Veenendaalse SV-2 2    9½ 
SOS 2e klasse G:   SOS 3e  klasse D: 
1 UVS-2 7  22½ 1 De Kameleon 6  22½ 
2 Wageningen-3 6  15½ 2 Doesborghs SG 6  20 
3 Millingse SV 5  19 3 De Cirkel-2 6  20 
4 PION-2 5  18 4 Zevenaar-2 6  19 
5 ASV-5 4  16½ 5 OPC 4  14½ 
6 Tornado 3  14 6 Schaakstad A’doorn 4  12 
7 Mook 2  16 7 Velpse SV-3j 0  10½ 
8 ASV-6 0    6½ 8 ASV-7 0    8½ 

SOS 3e klasse E: 
1 Velpse SV-2 6  17½* 5 Wageningen-4 3  14 
2 Het Kasteel-2 5  17 6 SMB-3 2  13½ 
3 UVS-4 4  14* 7 ASV-8 0    7½* 
4 De Cirkel-3 4  12½* * wedstrijd minder gespeeld 
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winnen stelling met alleen zware stukken en een open c-lijn 
over zou blijven. Daarom dacht hij bij de 16e zet over een op 
zich voor de hand liggende zet een half uur na om een stel-
ling te creëren waarin zijn tegenstander fouten kon maken. 
En dat lukte, eerst won Désiré een pion en vervolgens een 
stuk waarmee het beoogde winstpunt binnen was. En zo 
stond het na 2,5 uur spelen al 4-0 voor ASV 4. Vadim van 
Kuijk kreeg met wit al snel een prettige stelling en zette zijn 
tegenstander onder druk. Een achteloos en passant geslagen 
pion kostte echter een stuk. Compensatie voor Vadim was er 
gelukkig wel in de vorm van een vrijpion en actief stukken-
spel en even later eindigde de partij door zetherhaling in 
remise. De teamwinst was daarmee een feit. Aan bord twee 
vergrootte René van Alfen even later de voorsprong. In de 
opening speelde zijn tegenstander te passief, zodat René de 
gambietpion voorbleef en de zwarte velden in handen kreeg. 
Toen zijn tegenstander een kans op gelijkspel miste door een 
breekzet achterwege te laten ging hij ten onder aan een pen-
ning die hem minimaal een stuk zou kosten. Invaller Hans 
Rigter speelde zijn geliefde Franse opening met zwart, waar-
in zijn tegenstander zich wat te bescheiden opstelde. Hans 
kwam al snel ietsjes beter te staan en als zijn tegenstander 
blijft volharden in verdedigende zetten kan zwart in alle rust 
een koningsaanval opzetten. In een scherpe aanval mist Hans 
een wat eenvoudiger winst, maar als via een toren op de 
damevleugel een tweede front wordt geopend is de strijd 
gestreden. De witte koning liep in een soort zelfmat. Ruud 
Verhoef op bord 1 speelde met wit een Rossolimo, waarin 
wit het loperpaar geeft voor structuurvoordeel. De intentie 
was om rustig op een voordeeltje te spelen, maar een tactisch 
grapje kostte Ruud een pion. Hij gaf vervolgens een kwali-
teit voor actief spel, maar na ruil van zijn paard tegen loper 
was het vechten tegen de bierkaai en besliste de zwarte vrij-
pion de partij. Dankzij de ruime overwinning staat het 4e 
inmiddels (gedeeld) tweede en wacht in de volgende ronde 
de nog ongeslagen koploper Apeldoorn. René van Alfen 
Gedetailleerde uitslag Almelo-2 – ASV-4 (KNSB-
competitie): Thierry Pol (1783) - Ruud Verhoef (1844) 1-0; 
George Henneberke (1547) - René van Alfen (1778) 0-1; 
Afram Malki (1757) - Paul de Freytas (1936) 0-1; Jan 
Bouwhuis (1319) - Désiré Fassaert (1831) 0-1; Storm Fal-
laux (1181) - Sander van Vucht (1863) 0-1; Florian Pol 
(1342) - Toon Janssen (1832) 0-1; Henri Hofsink (1358) - 
Vadim van Kuijk (1754) ½-½; Erik Mijnheer (1519) - Hans 
Rigter (1762) 0-1. Eindstand 1½-6½. 
 
Zwaarbevochten zege ASV-5: Met de nodige moeite werd 
winst geboekt op ZSG-2 uit Zwolle. Zo stond ASV-5 met 
1½-3½ achter maar de laatste 3 partijen leverden winst op. 
Gerben Hendriks startte met remise. Hij kwam echt beroerd 
uit de opening. Zijn tegenstander had zwaar overwicht op de 
damevleugel. Daarbij kwam dat de stelling van Gerben vol 
gaten zat. Gelukkig speelde zijn tegenstander iets te voor-
zichtig en kon Gerben afruilen naar een eindspel met een 
pion minder maar ineens met een superpaard en actieve 
toren. Misschien te vroeg remise aangeboden maar zijn te-
genstander nam het aan. Ook bij Ruud Wille werd het remi-
se. Hij kwam met wit niet prettig uit de opening en er wer-
den door zijn opponent al snel 3 lichte stukken geruild. In de 
slotstelling stond zijn tegenstander zeker een fractie beter 
maar ging wel met het aanbod van Ruud accoord. Daarna 
verloor Wisse Witmans in het eindspel. Daarbij was zijn 
slechte loper niet opgewassen tegen het sterke paard van zijn 
tegenstandster. Bij Ivo van der Gouw had zijn tegenstander 
na de opening met wit de gehele tijd een zeer licht voordeel. 
Dit was niet voldoende voor de winst zodat op voorstel van 
wit tot remise werd besloten. Edwin Peters kreeg een mooi 
centrum maar speelde te snel de opstoot e5. Hij kon nog wel 
de vijandelijke dame aanvallen maar die vluchtte weg. De d-
pion van Edwin was toen zwak geworden en die viel even 
later ook. Daarna was het snel bekeken. Zo stond ASV-5 met 
1½-3½ achter. Toch keerden de kansen. Eerst bracht Jacques 
Boonstra met wit ASV-5 naderbij. Met een voordehand 
liggend schijnoffer won hij de c4-pion. Zwart kreeg ervoor 
wel enige activiteit maar dat was niet genoeg. Door de c-lijn 
te bezetten kon Jacques gunstig afwikkelen. Een noodzet van 
zwart met e3 bood geen soelaas. Wit nam de lijnen over en 
speelde vervolgens op mat naar winst! Steven Braun bracht 
ASV op gelijke hoogte. Hij stond wat gedrukt aan het begin 
door een lichte achterstand in ontwikkeling, maar de tegen-
stander had een geïsoleerde (vrij)pion. Hij kon deze ruilen, 
maar door een fout kreeg Steven de pion te pakken en had 
daarna zelf een geïsoleerde (vrij)pion. Het leek onmogelijk 
om deze aan de overkant te krijgen, maar doordat zijn tegen-
stander steeds wilde ruilen kreeg Steven steeds meer velden 
in handen. Het werd uiteindelijk een loper tegen een 
paardeindspel met een actieve tegen een passieve koning. 
Door een pionoffer kreeg Steven zijn pion aan de overkant, 
wat een paard opleverde en kon vervolgens de vijandelijke 
pionnen met zijn loper stoppen en had zelf nog genoeg pion-

nen over voor de winst. Toen was het de beurt aan Benjamin 
Brandt. Na 12 zetten van de opening bleek zijn tegenstander 
het vervolg van de theorie beter te kennen. Hij had duidelijk 
druk op de zwarte stelling van onze ASV-er, maar enkele 
onnauwkeurigheden maakte de partij snel toch wel gelijk-
waardig. Zijn tegenstander bood op zet 23 remise aan. Ze 
hadden beiden niet super veel tijd over en er moesten nog 17 
zetten worden gedaan. Maar met zoveel stukken op het bord 
en gezien de teamsituatie leek remise aanvaarden een beetje 
voorbarig ook al stond Benjamin er niet echt florissant bij. In 
de laatste minuten speelde zijn opponent diens e-pion naar 
e6 door om het spel open te breken. Dit bleek uiteindelijk 
echter te leiden tot pionverlies. Stukken werden afgeruild en 
op zet 40 had Benjamin ineens een toreneindspel met plus-
pion, een dominante koningspositie en een vrijpion. Het spel 
vervolgde, er was zelfs een moment dat hij eerder kon win-
nen om een opgesloten toren van zijn tegenstander op te 
halen. Gefocust op zijn plan miste hij dat en dit zorgde voor 
de langste partij van de dag. Uiteindelijk haalde hij een 2e 
pion op en was het rustig toewerken naar de eindstreep en de 
winst in de wedstrijd! 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 – ZSG-2 (KNSB-competitie): 
Gerben Hendriks (1829) - Albert de Boer (1828) ½-½; 
Ruud Wille (1884) - Richard Klijnstra (1660) ½-½; Ivo van 
der Gouw (1766) - Gijs de Koning Gans (1664) ½-½ Jac-
ques Boonstra (1751) - Harry ten Klooster (1658) 1-0; 
Benjamin Brandt (1715) - Henk van Schaik (1661) 1-0; 
Edwin Peters (1716) - Francis Damminga (1674) 0-1; Ste-
ven Braun (1757) - Martin Logtenberg (1526) 1-0; Wisse 
Witmans (1536) - Ineke Binnendijk (1580) 0-1. Eindstand 
4½-3½. 
 
ASV-6 blijft in onderste regionen: Rond 12.40 uur stuiterden 
6 jeugdspelers van Magnus Leidse Rijn-2 ons speelhonk 
binnen voor de match tegen ASV-6. Hun twee chauf-
feurs/medespelers sjokten er achteraan. Op papier zou het 
een spannende strijd worden, temeer daar beide teams nog 
niet uit de degradatiezorgen zijn. Op voorhand mocht ASV-6 
gezien de rating wel op een resultaat hopen. Het liep helaas 
anders. Waarbij overigens aangetekend dat de ratings van 
onze tegenstanders per 1 februari flink waren gestegen. Die 
van ons niet. Eerst maar even de verliespartijen. Hans De-
rendorp speelde een prima partij en stevende op winst af, 
maar een regelrechte blunder ontnam hem de kans op resul-
taat. Ook Theo Koeweiden moest, met een diepe zucht, in 
een nederlaag berusten. En Constant Nieuwenstein kon het 
ook niet bolwerken, al zag het er lange tijd best kansrijk uit. 
Ron Brachten mocht tegen het jonge vlaggenschip van 
MLR, een NK-ganger. Ze speelden beiden een prima partij 
en het zag er remiseachtig uit, maar de Magnus-speler wist 
door een secuur eindspel een doorgebroken pion te forceren 
en naar de overkant te brengen. En ook Peter van Deursen 
verloor. Hij schrijft: “Peter speelde met zwart aan bord 7. Hij 
kreeg de afruilvariant van het Spaans te verdedigen. Zijn 
tegenstander was een leuk, klein jongetje dat een prima partij 
speelde. Peter was te optimistisch in zijn spel waardoor zijn 
koningsstelling werd verzwakt. Van de kansen die hierdoor 
voor wit ontstonden maakte zijn tegenstander mooi gebruik. 
Op het eind moest aan de noodrem getrokken worden en 
ging Peter met zijn koning naar voren met twee voorzienbare 
uitkomsten: mat of ernstig materiaalverlies. Het werd mat en 
dat was voor wit natuurlijk de leukste uitkomst.’ Maar er 
waren ook lichtpuntjes. Al vroeg in de middag gooide de 
tegenstander van André de Groot zijn eigen glazen in door 
een op het oog gewonnen eindspel totaal verkeerd te behan-
delen. De routinier pakte deze strohalm en boog de partij 
zelfs nog om naar winst. Een lange analyse volgde. Jan 
Vermeer speelde een sterke partij tegen een van de volwas-
sen tegenstanders. Jan: ‘Nadat ik een kwaliteit in de schoot 
kreeg geworpen, bleef er, na alle stukken geruild te hebben, 
7 tegen 7 pionnen over. Dat leek remise, want de toren was 
gemankeerd. Ik offerde risicovol een pion. Dat bleek goed 
uit te pakken en greep de verdiende winst.’ André van Kuijk 
kwam onder druk te staan in een Siciliaan en kreeg een open 
koningsvleugel. Toen de belangrijkste dreiging uit de lucht 
was en het duidelijk was dat ASV had verloren, bood hij 
remise aan, wat zijn tegenstander accepteerde. 2½-5½ is niet 
waar we op hadden gehoopt. Het degradatiespook is wakker 
geworden, alle hens aan dek, het water staat ons aan de lip-
pen. Op naar de volgende!   André van Kuijk 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - Magnus Leidsche Rijn-2 
(KNSB-competitie): Ron Brachten (1689) - Mees de Heij 
(1600) 0-1; Jan Vermeer (1584) - Matthijs Ziepzeerder 
(1557) 1-0; André van Kuijk (1490) - Mark Schoonhoven 
(1514) ½-½; Theo Koeweiden (1467) - Koen Aubel (1533) 
0-1; André de Groot (1418) - Steven Ramdien (1129) 1-0; 
Hans Derendorp (1430) - Gertjan van Manen (1319) 0-1; 
Peter v. Deursen (1288)-Daan Aubel (1195) 0-1; Constant 
Nieuwenstein (1221) - Isafara Gergin (1501) 0-1. Eind-
stand 2½-5½. 


