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59e jaargang no. 5      donderdag 30 januari 2020
Oploswedstrijd: Als speler hebben we allen ervaringen over 

goed staande stukken en slech-
tere. Maar toch kan ook een 
oplosser soms dingen tegenko-
men, die hij niet verwachtte. 
Kortom: wit speelt en geeft mat 
in twee zetten. Het probleem is 
van Joeri Wachlakov uit 1973. 
De sleutelzet is: 1. Kg1-g2. 
 
ALV en rapid: Volgende week 
donderdag 6 februari is onze 
jaarlijkse ledenvergadering. Let 
op het aanvangstijdstip van 

19.30 uur!! De stukken hiervoor heeft u inmiddels per mail 
ontvangen. Na de vergadering gaan we natuurlijk schaken en 
wel met de 3e speelavond in de rapidcompetitie of voor de 
liefhebbers de extra competitie. 
 
Externe competitie: Vanavond treft ASV-1 in de KNSB-
bekerstrijd in een thuisduel het team van Meesterklasser 
HMC Den Bosch. Een geduchte opponent dus! Vorig seizoen 
was dit team met 3-1 een maatje te groot voor ons bekerteam. 
Kan ASV dit jaar voor een bekerverrassing zorgen…?  
Komende zaterdag 1 februari staan onze KNSB-teams weer 
op vanuit hun winterslaap. Hoe onze teams ervoor staan na 
de vorige ronde ziet u hiernaast. Onze eerste 4 teams spelen 
zaterdag uit. ASV-1 gaat naar Almere-1. ASV-2 treft in Nij-
megen SMB-1. ASV-3 reist af naar Eindhoven-2, waar be-
langrijke matchpunten te verdienen zijn. ASV-4 tenslotte 
speelt uit tegen Almelo-2. Dan hebben we ook nog 2 thuis-
wedstrijden in het Lorentz. Zij beginnen om 13.00 uur. We 
hebben het dan over ASV-5 tegen ZSG-2 uit Zwolle en 
ASV-6 tegen Magnus Leidsche Rijn-2. Alle teams veel suc-
ces!! Volgende week leest u de eerste verslagen. 
Dan is vorige week ook gestart met de 1e ronde in de OSBO-
cup. Na een 2-2 eindstand in de reguliere partijen tussen 
SMB en ASV-2 moest snelschaken de beslissing brengen. 
ASV-2 won deze barrage met 2½-1½. ASV neemt met 3 
teams aan de OSBO-cup deel. 
 

ASV-2 bekert verder in OSBO-cup: Pas na een spannend 
wedstrijdverloop wist ASV-2 de 1e ronde door te komen ten 
koste van SMB. Al na een uur werd er op bord 1 bij Anne 
Paul Taal vrede getekend. Na een weinig opwindende ope-
ningsfase werden alle lichte stukken geruild en bleef er een 
remise eindspel over. In de uren die volgden ontwikkelde 
zich een heel taaie wedstrijd. René van Alfen die last van 
buikgriep had verbruikte veel tijd en was ook regelmatig 
elders aan het zwoegen. Gelukkig kwam hij met de schrik 
vrij en speelde remise. Toon Janssen bouwde een iets betere 
stelling op. Om overeind te blijven gebruikte zijn tegenstan-
der veel tijd. Toen Toon de druk steeds verder opbouwde 
ging de SMB-er in tijdnood in de fout en kon Toon de partij 
met een fraai offer beslissen. In alle varianten won hij een 
stuk. Gerben Hendriks had een positionele partij waarin hij 
lange tijd goed stond en meer tijd had. Echter nadat we 2-1 
voorkwamen kwam er wat zand in de machine en kwam zijn 
tegenstander steeds beter te staan. Ook de tijd ging meespe-
len en Gerben hield de stelling niet meer. 2-2 en dus snel-
schaken! Door verlies op het 2e bord in de reguliere wedstrijd 
moest ASV winnen om verder te bekeren. Het snelschaak-
tempo was 3 minuten per persoon en 5 seconden per zet. Al 
vrij snel won René en speelden Gerben en Toon remise. 
Anne Paul moest de fel aanvallende Maarten Smit in toene-
mende mate meer ruimte geven. Er kwam een toreneindspel 
op het bord met een pion minder voor onze ASV-er. Geluk-
kig werd deze partij remise en bekert ASV-2 dus dankzij de 
zieke René verder!! Mooie wedstrijd mannen! Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag SMB- ASV-2 (1e ronde OSBO-cup) 
Maarten Smit (1843)-Anne Paul Taal (1895) ½-½ (½-½); 
Jelle v. Deemen(1856)-Gerben Hendriks (1840) 1-0 (½-½); 
Eric de Ridder(1783) - René van Alfen (1791) ½-½ (0-1); 

Jan Kasteel(1775) - Toon Janssen (1794) 0-1 (½-½). Eind-
stand 2-2, ASV-2 wint na snelschaken met 1½-2½. 
 
Uitslagen 4e ronde KNSB-competitie en stand: 

 

KNSB 2e klasse A: Assen - Emanuel Lasker 3½-4½; Arn-
hemse Schaak Academie - SISSA 5-3; MSV - MuConsult 
Apeldoorn-2 4½-3½; SSC1922 - Almere 6-2; ASV-1 – 
Sneek 6½-1½. 
KNSB 3e klasse F: DSC Delft-4 - De Stukkenjagers-3 3½-
4½; De Drie Torens - Zuid Limburg-4 5½-2½; LSG-4 – 
Sliedrecht-2 4½-3½; CSV - SMB 3½-4½; ASV-2 – Charlois 
Europoort-2 7½-½. 
KNSB 3e klasse H: Veldhoven-HMC Den Bosch-2 3½-4½; 
Dubbelschaak ’97 - Zuid Limburg-3 4½-3½; PION/Mook 
combinatie – WLC 2-6; HSC Helmond – Eindhoven-2 5-3; 
ASV-3-Venlo-2 4-4. 
KNSB 4e klasse B: Caïssa Elburg - Lonneker-2 5½-2½; 
Borne – ENO 2-6; Voorst - MuConsult Apeldoorn-3 3-5; 
Doetinchem – Almelo-2 6½-1½; ASV-4 – ZZS! 5½-2½. 
KNSB 5e klasse B (3e ronde): ASV-5 - MuConsult Apel-
doorn-4 5½-2½; ZSG-2 – Zutphen 2-6; DSG Pallas-2 - Vi-
anen/DVP-2 6-2; Veenendaal-2 – SMB-2 6-2. 
KNSB 6e klasse B: ASV-6 – Wageningen-4 4-4; Magnus 
Leidsche Rijn-2 – En Passant-3 2½-5½; Oud Zuylen Utrecht-
3-Almere-4 5-3; UVS-4 – Lekstroom-2 5-3. 
 
ASV-2 komt tekort tegen Velp: De wedstrijd kende een hoog 
ASV-gehalte met spelers aan Velpse zijde die bij ASV spe-
len of daar eerder lid waren. De wedstrijd begon met een hele 
snelle remise bij Jeroen Kersten. Zijn tegenstander bood dit 
al na 10 zetten aan. Bij Koen van Keulen wilde het niet luk-
ken. Hij speelde naar eigen zeggen “als een vaatdoek”. Hij 
deed het vanaf het begin niet goed en kwam helemaal vast te 
staan. Zonder dat er stukken waren geslagen gaf hij op. Hij 
zag helemaal geen reële zetten meer. Gerben Hendriks kwam 
niet helemaal fris uit de opening. Hij had een isolani op d5 
die zwaar onder vuur lag. Hij koos ervoor om deze pion op te 
geven en de a-pion van zijn tegenstander op te eten. Conse-
quentie was wel dat zijn koningsstelling verzwakt werd en 
zijn dame tijd nodig had om weer mee te doen. Gelukkig had 
Gerben nog wel wat matdreigingen. Zijn tegenstander pro-
beerde deze op te lossen door zijn f-pion een stapje vooruit te 

KNSB 2e klasse A:   KNSB 3e klasse F: 
1 ASA 8  21 1 LSG-4 6  18 
2 Assen 6  22 2 De Stukkenjagers-3 6  17 
3 ASV-1 6  21½ 3 ASV-2 5  20½ 
4 SSC 1922 6  19 4 De Drie Torens 5  18½ 
5 MSV 6  18½ 5 Zuid Limburg-4 4  18 
6 Emanuel Lasker 2 4  14 6 Sliedrecht-2 4  16 
7 MuConsult A’doorn-2  2  13½ 7 Charlois Europoort-2 4  13½ 
8 Almere 2  10½ 8 SMB 3  13 
9 SISSA 0  10½ 9 DSC Delft-4 2  12½ 
10 Sneek 0    9½ 10 CSV 1  13 
KNSB 3e klasse H:  KNSB 4e klasse B: 
1 WLC 8  21½ 1 MuConsult A’doorn-3 8  24 
2 HSC Helmond 6  20½ 2 Doetinchem 6  19½ 
3 Dubbelschaak ‘97 6  17½ 3 Voorst 6  19½ 
4 HMC Den Bosch-2 6  16½ 4 ASV-4 6  19 
5 PION/Mook comb. 4  15½ 5 Caïssa Elburg 6  16 
6 Venlo-2 3  14½ 6 ENO 4  17½ 
7 ASV-3 3  14 7 Borne 4  15 
8 Veldhoven 2  15½ 8 Lonneker-2 0  12 
9 Zuid Limburg-3 2  14½ 9 ZZS! 0  11 
10 Eindhoven-2 0  10 10 Almelo-2 0    6½ 
KNSB 5e klasse B (na 3e ronde): KNSB 6e klasse B (na 3e ronde): 
1 Zutphen 6  17½ 1 En Passant-3 6  17½ 
2 DSG Pallas-2 5  15 2 Oud Zuylen Utrecht-3 6  15½ 
3 Veenendaal-2 3  13 3 Almere-4 4  16 
4 ASV-5 3  12½ 4 UVS-4  3  12½ 
5 SMB-2 3  11 5 Wageningen-4 2  10½ 
6 ZSG-2 2  10½ 6 Magnus Leidsche Rijn-2 2    8½ 
7 Vianen/DVP-2 1    8½ 7 ASV-6  1    7 
8 MuConsult A’doorn-4 1    8 8 Lekstroom-2 0    8½ 
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zetten. Helaas voor hem kon Gerben daarna een toren offeren 
om vervolgens de dame te pennen met de loper. Jan Groen 
speelde een Engelse opening waarmee hij zijn vorige partij 
ook had gewonnen. Er ontstond een gelijkwaardige stelling. 
Door een passieve paardzet in het middenspel ontstond een 
klein nadeel voor wit. Met een aanvullende verzwakking 
door f3 kreeg zwart een structureel voordeeltje. Door een 
alles-of-niets aanpak d.m.v. een paardoffer op g5 kwam de h 
lijn vrij voor wit. Deze aanval sloeg niet door waarna zwart 
relatief makkelijk gunstig kon afwikkelen naar een gewon-
nen eindspel. Nico Schoenmakers speelde tegen clubgenoot 
en jeugdtalent Vadim van Kuijk. Nadat Vadim in een gelijke 
stelling een remiseaanbod van Nico geweigerd had won Nico 
een pion en voerde hij het gelijke lopereindspel met een pion 
meer met vaste hand tot winst. Ruud kwam in het midden-
spel duidelijk minder te staan tegen Wouter van Rijn. Toch 
hield hij zich lang staande en wist zelfs wat tegenkansen te 
krijgen op de damevleugel. Mede door gebrek aan tijd ging 
hij in de fout en verloor een stuk. Wouter maakte het daarna 
simpel af. Toon Janssen stond vanaf zet 10 eigenlijk zo goed 
als verloren. Door een aantal schwindels wist hij het eindspel 
met lopers van ongelijke kleur tenslotte toch nog remise te 
houden. René van Alfen tenslotte kwam tegen Arie Huijsman 
in een complex middenspel in de problemen door een ver-
keerde (en te late) pionopstoot in het centrum. Hij kwam 
verkrampt te staan en verloor een pion. Na dameruil kon hij 
wit’s vrije a-pion nog wel van promotie afhouden, maar 
nadat Arie een tweede vrijpion op de f-lijn had gecreëerd was 
er geen houden meer aan. 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - Velpse SV (SOS-competitie): 
Ruud Wille (1882) - Wouter v. Rijn (2156) 0-1; Jeroen 
Kersten (1817) - Jan Schadd (1893) ½-½; René van Alfen 
(1791) - Arie Huijsman (2018) 0-1; Gerben Hendriks 
(1840) - Rik Tichelman (1841) 1-0; Nico Schoenmakers 
(1785) - Vadim van Kuijk (1697) 1-0; Toon Janssen (1794) 
- Erika Belle (1843) ½-½; Koen van Keulen (1723) - Hans 
van Capelleveen (1802) 0-1; Jan Groen (1692) - Brent van 
Dusseldorp (1725) 0-1. Eindstand 3-5. 
 
De kleur rood is niet altijd even mooi...: Het was een belang-
rijke pot: ASV-6 - Mook. Weliswaar had Mook (gemiddeld 
193 ratingpunten meer) 5½ bordpunt meer bij elkaar ge-
sprokkeld, toch stonden we beiden met 0 matchpunten stijf 
onderaan. Er moest dus worden gewonnen. Ons team was 
compleet en zich op volle oorlogssterkte van de opdracht 
bewust. Om 21.50 uur: 1-0 voor ons, om 22.10 uur 1½-1½, 
om 22.23 uur: 2-2. We waren dus niet kansloos. Maar toen: 
2-3, 2-4, 2-5, 2-6. Wat is er gestreden! Maar desondanks: we 
zijn de rode-lantaarndrager. Je moet wel een groot gelovige 
zijn om nog een reddingsboei te zien. De eerste partij die 
afliep was van Kees van Keulen. Hij speelde met zwart en 
behandelde de Caro Kann niet goed, te passief. Zijn tegen-
stander had er meer van kunnen profiteren en kwam een pion 
voor. Met een ingewikkelde slagenwisseling won Kees die 
terug, maar het leverde zijn tegenstander wel een fraaie vrij-
pion op. Kees deed een felle koningsaanval, die er bepaald 
gevaarlijk voor wit uitzag. Torenverlies dreigde. Kees dacht 
een mogelijkheid te zien hoe zijn tegenstander daaruit zou 
kunnen komen (en verlies voor Kees dus dreigde), maar die 
zag het niet en gaf op. Toen vielen al z'n clubgenoten over 
hem heen; hij had best kunnen doorspelen. Zij dachten ook 
de nooduitgang te zien. Fritz gaf hem echter naderhand groot 
gelijk; het was afgelopen. Daarna ging de partij van Zekria 
Amani verloren. Hij dacht de opening niet goed te hebben 
gedaan, verloor eerst een kwaliteit en moest een dame tegen 
een toren ruilen. De derde partij die aan zijn einde kwam, 
was van Ko Kooman. Remise. Ko schreef: "Met zwart spelen 
heeft soms het voordeel om rustig af te wachten wat de te-
genstander gaat doen. In deze partij begon ik met het slaan 
van een centrumpion, bij de 3e zet, denkend een pion voor-
sprong te krijgen. Maar dat liep anders; ik kwam onder druk 
te staan en zowel bij zet 7 als bij zet 9 moest ik een pion 
inleveren en zo kwam mijn tegenstander met een pion voor-
sprong uit de beginfase”. De gehele partij speelde zich in het 
centrum af met aanvallen over de koningsvleugel”. Voor Ko 
was het dus volop verdedigen geblazen. Zijn tegenstander 
gebruikte veel tijd en bedacht veel trucjes, maar Ko kon daar 
steeds redelijk op reageren. De druk werd wel groter maar hij 
kwam tot een tegenaanval waardoor zijn tegenstander de 
dame weer uit de aanval moest terughalen voor de verdedi-
ging. Hierdoor ontstond een totaal ander spel. Van steeds 
verdedigen naar ook in de aanval gaan. Ko ging vervolgens 
accoord met remise omdat de kans op winst klein was. Daar-
na kwam ook Henk Schunck remise overeen. En toen kwa-
men de nullen. Hendrik van Buren schreef: "Mijn tegenstan-
der kwam gemakkelijker uit de opening. Dit wist hij uit te 
breiden. Bij de 22e zet leek hij een stuk te gaan winnen. Ik 
wist echter een val in te bouwen en toen hij het stuk pakte, 
kon hij gelijk daarna ook een stuk en een pion inleveren. Er 
resteerde echter nog een vrij lastig eindspel. Ik wist dat ik 

nog een pion zou verliezen, maar dat leek met alleen ongelij-
ke lopers en wat pionnen goed te doen. Maar helaas werden 
het twee pionnen en dus ging het punt naar Mook. Peter van 
Deursen speelde een Siciliaan en een spannende bovendien. 
Peter speelde agressief met zijn pionnen naar voren, waar-
door zwart gedrukt kwam te staan. Hierdoor ontstond wel 
wat "tocht" rond de witte koning, maar Peter hoopte het met 
een zware aanval in het middenspel af te kunnen maken. 
Zwart redde zich er met de lange rokade uit en toen begon-
nen de kansen te keren. De witte koning kwam bloot te staan 
aan te veel schaakjes en uiteindelijk ging Peter mat. Lion de 
Kok speelde een gelijk opgaande opening, waarin alle pion-
nen op het bord bleven en alleen een paard tegen een loper 
werd geruild. Lion kreeg een dubbelpion in het centrum, 
maar had wel een open lijn, waarop de torens verdubbeld 
werden. Toen de dames pionnen gingen snoepen, bleek de 
koning van Lion te zwak te staan, waardoor een kwaliteit 
moest worden gegeven. Het eindspel was verloren. Laat op 
de avond ging Hans Derendorp in een stelling die nog allerlei 
mogelijkheden bood, "door de klok". Wij hijsen nog niet de 
rode vlag, maar moeilijk zal het wel worden.  Kees van Keulen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - Mook-1 (SOS-competitie): 
Zekria Amani (1589) - Jorg Benningshof (1856) 0-1; Henk 
Schunck (1505) - Niek van Diepen (1802) ½-½; Hendrik 
van Buren (1444) - Huub Blom (1757) 0-1; Lion de Kok 
(1446) - Piet de Leeuw (1672) 0-1; Ko Kooman (1486) - 
Rob Jansen (1592) ½-½; Hans Derendorp (1401) - Hans 
v.d. Ende (1509) 0-1; Kees van Keulen (1346) - Rob 
Boesten (1504) 1-0; Peter van Deursen (1282)-Paul Beurs-
kens (1350) 0-1. Eindstand 2-6. 
 

ASV-8 verliest thuis tegen Het Kasteel-2: Het is ASV-8 niet 
gelukt. Met een 2½-5½ nederlaag ging ons team ten onder. 
John Bijlsma verloor in de opening een pion. Toen hij daarna 
dacht een loper te winnen overzag hij een schaakje met 
dameverlies. Bryan Hieltjes speelde een snelle opening met 
beiden defensief spel. Beiden misten een paar zetten om 
beter te komen staan en na afruil stond de stelling op slot: ½-
½. Kazem Mollahosseini speelde met zwart een goede ope-
ning. Na een korte rokade door beide spelers sloeg wit twee 
pionnen in de rokadestelling met paard en een loper. Kazem 
hield met zijn toren een opkomende pion tegen. Door een 
aftrekschaak verloor wit een toren: 1-0. Peter Hamers kon het 
openingsvoordeel niet uitbuiten. Hij viel aan met twee torens 
op de h-lijn en loper + dame op de b1-h7 diagonaal, maar 
zwart kon het steeds dichthouden: ½-½. Theo van Lotringen 
kreeg na een flankopening te maken met een zware aanval op 
de rokadestelling. Door afruil van de lopers werd 1 aanvaller 
uitgeschakeld. Met de tweede loper werd het aanvallend 
paard uitgeschakeld en kreeg wit een dubbelpion op de f-lijn. 
In de hierop volgende aanval van wit kon Theo niet snel 
genoeg reageren, waardoor wit een doorbraak kon forceren. 
Frans Berben kwam in een gesloten stelling terecht. Na af-
trekschaak won hij een pion. Het was lastig om stukken bij 
een aanval te betrekken. Na afruil van de dames werd remise 
overeengekomen. Jan Diekema kwam na een damegambiet 
in een ingewikkelde stelling. Door een fout verloor hij een 
loper en de greep op de partij: 0-1. Op bord 8 kwam Bert 
Maas materiaal voor. In het eindspel had hij een toren, een 
paard en drie losse pionnen tegen een toren, maar hij vergat 
de tijd: 0-1.    Theo van Lotringen 
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - Het Kasteel-2 (SOS-
competitie): John Bijlsma (1413)-Mark Topper (1505) 0-1; 
Bryan Hieltjes (1229) - Nick Pijnappels (1495) ½-½; Kazem 
Mollahosseini (1355) - Theo Willems (1532) 1-0; Peter 
Hamers (1324) - Arno Reijnders (1423) ½-½; Theo van 
Lotringen (1294) - Toine van Bergen (1352) 0-1; Frans 
Berben (--) - Ben van Cuijk (1358) ½-½; Jan Diekema 
(1006) - Martin van Gelder (1305) 0-1; Bert Maas (1129) - 
Henk Peters (1101) 0-1. Eindstand 2½-5½.  
 

Tata Steel: Het prachtige schaakevenement in Wijk aan Zee 
ligt alweer achter ons. De resultaten van de tienkampers heeft 
u van mij nog tegoed. Tom Bus eindigde in groep 2C net 
onder het midden met 4 uit 9. Paul de Freytas kwam in zijn 
incomplete groep 3G met 9 spelers tot een score van 4½ uit 
8. Nico Schoenmakers werd winnaar van groep 5B met 6½ 
uit 9. Daarmee bleef hij ongeslagen. Steven Braun tenslotte 
werd middenmoter in groep 5G met 4½ uit 9.  
 

Uitslagen 18e ronde interne competitie (23 januari 2020): 
Boel-Hoogland 0-1; vd Linde-Wilgenhof 0-1; R. Wille-
Vermeer 1-0; Gerdsen-Vink 1-0; Fassaert-Witmans 1-0; de 
Munnik-v Hattum 0-1; v Belle-Mollahosseini 1-0; v Buren-
Eder ½-½; Schunck-Derendorp 1-0; Kooman-Arends ½-½; 
Rudolphi-Kees v. Keulen 0-1; J. Sanders-Zuidema 0-1; Eis-
ma-Gubbels 1-0; Stibbe-v. Lotringen 0-1; R. Hendriks-
Meijer 0-1; Hartogh Heijs-Diekema 0-1; Kalker-Maas 0-1. 
Uitslagen ASV-beker: Marks – Kooij 1-0; Eggink – V. van 
Kuijk 1-0; Braam – van Willigen ½-½. 


