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Corona: Wat een bizarre periode is het. Door het Corona-
virus hebben we al de nodige clubavonden moeten missen en 
dat gaan er meer worden nu besloten is om tot 1 juni geen 
samenkomsten toe te staan. We hebben u hier per mail zo 
goed mogelijk over geïnformeerd. Ook de beginnerslessen, 
jeugdschaakavonden, trainingen op de maandagavond en de 
bedrijfsschaakavond zijn komen te vervallen. Ons jaarlijkse 
Voorjaarstoernooi hebben we van de kalender moeten halen 
evenals het jeugdtoernooi dat we op 4 april zouden houden. 
Ik hoop dat dit seizoen toch nog het enige echte virus weer 
de kop opsteekt en dat is ons schaakvirus. Wie weet kunnen 
we in die laatste maand voor de zomerstop tenminste toch 
nog even met veel plezier met onze hobby bezighouden. 
Gelukkig zijn bij gebrek aan onze clubavond andere initia-
tieven opgestart zoals het online-schaken. Eerst een snel-
schaaktoernooitje en later ook in de vorm van rapidpartijen. 
Voor dit intussen wekelijks terugkerende gebeuren bestaat 
veel belangstelling. Daarnaast worden er op onze site met 
enige regelmaat schaakpuzzels weergegeven om de schaak-
loze periode door te komen. Verder heeft Pascal Losekoot 
afgelopen zaterdag on-line een schaaktraining gegeven die 
ook door diverse ASV-ers is gevolgd. Dit krijgt a.s. zaterdag 
en zondag een vervolg. Meer info hierover kunt u vinden op 
zijn site https://www.schaaktraining.nl/onlinetraining/ Mooi 
dat zulke initiatieven ontstaan nu we ons clubgebeuren zo 
moeten missen!  
 
Externe competitie: De teamwedstrijden kwamen dit seizoen 
door het corona-virus abrupt tot een einde. Op dat punt is er 
dus weinig te melden. U heeft alleen nog 2 verslagen uit de 
KNSB-competitie van 7 maart en nog 2 verslagen van nog 
net gespeelde wedstrijden uit de 6e ronde van de SOS-
competitie tegoed. Dat zijn dan ook meteen de laatste ver-
slagen van dit seizoen. De KNSB heeft de verenigingen op 
24 maart medegedeeld dat was besloten de KNSB-
competitie dit seizoen niet meer voort te zetten. En gisteren 
is bekend geworden dat ook de SOS-competitie niet meer 
uitgespeeld zal worden. In een volgende En Passant komen 
we op het annuleren van de competitie nader terug. 
 
Daglichtschaak: Aan de top van het daglichtschaak doen 
Rob Cornips en Marc Groenhuis elke ronde aan stuivertje 
wisselen. Bij de schaakmiddag op 3 maart was Marc weer 
aan de beurt. In groep B bleef Tjabbe Jansen zonder te spe-
len aan de leiding. In ronde 16 speelde Jan Vermeer een 
sterke partij tegen Rob Cornips. Rob ging kansloos ten on-
der. Blijkbaar was hij aangeslagen, want daarna verloor hij 
ook van Hub Kusters. Hub won een stuk door onhandig 
manoeuvreren van Rob. Marc Groenhuis won daarentegen in 
5 zetten van Jan Vermeer. Die had niet in de gaten dat zijn 
dame instond. Jacco Reiding volgt de subtop goed. Alleen 
tegen Marc Groenhuis verloor hij. Horst Eder snoepte een 
halfje af van Jan Vermeer, die verzuimde om Horst in 2 
zetten mat te zetten. Albert Marks scoorde er weer lustig op 
los. Jammer dat hij het begin van het seizoen heeft gemist 
anders had hij een hoofdrol kunnen vervullen. Tegen Rob-
bert Lubbers moest hij toch alles uit de kast halen om te 
winnen. Dat lukte. Eric Braun kreeg deze middag sterke 
tegenstanders en moest het doen met een remise tegen Albert 
Marks. Kazem Mollahosseini scoorde 3 punten tegen Rob-
bert Lubbers, Gerrit Jansen en Andre Meijer. In de B-groep 
voegde Hans Derendorp een punt aan zijn totaal toe en Rob-
bert Lubbers een halfje. Andre Meijer deed het heel goed 
met 2 punten. De volgende Daglichtschaak en alweer de 
laatste ronde van dit seizoen zou plaatsvinden op dinsdag 7 
april maar is door de viruscrisis vervallen. Of deze middag 
op een later tijdstip nog wordt ingehaald is nog onduidelijk. 
 
ASV-4 wint ook van de koploper!: Na een spannende mid-
dag trok ASV-4 met enig geluk aan het langste eind in de 
confrontatie met koploper MuConsult Apeldoorn-3. Bert 
Duijker opende na een kleine twee uur spelen de score met 
een remise tegen oud ASV-er Cees Sep. Vanuit de opening 

bereikte hij geen voordeel en in het vroege middenspel was 
het eerder Cees die iets beter stond. Toen die op zet 19 remi-
se aanbod zat er voor Bert dan ook weinig anders op dan dit 
te accepteren. Het 4e kwam na 3,5 uur spelen op achterstand 
door een nederlaag van Sander van Vucht aan bord 1. Hij 
kwam na een ongelukkige opening onder druk te staan. Na 
enige moeite en veel tijd wist hij rond de 25e zet een gelijke 
stelling te bereiken. Maar net nadat de problemen leken 
opgelost, overzag hij een grapje dat een stuk kostte en de 
partij. Désiré Fassaert trof oud ASV-er en voormalig team-
genoot Paul Tulfer als tegenstander. In een gelijke stelling 
bedacht Désiré een op zich correct plan, maar de uitvoering 
bevatte twee grove fouten. De eerste blunder werd door zijn 
tegenstander niet opgemerkt en op de tweede reageerde deze 
met enkele zwakke zetten, waardoor kort voor de tijdcontro-
le een ongeveer gelijke stelling was ontstaan. De opponenten 
besloten het foutenfestival toen maar af te sluiten met een 
passende remise. Toon Janssen kreeg vanuit de opening een 
klein voordeeltje. Het lukte hem in het middenspel bijna om 
de witte dame in te sluiten, waardoor wit de kwaliteit moest 
geven. In de overgang naar het eindspel maakte Toon onder 
lichte tijdsdruk enkele fouten. Het toreneindspel met 1 pion 
minder wist hij nog wel aardig te keepen. Door een blunder 
van wit kon Toons f-pion plotseling doorlopen en kon hij het 
volle punt incasseren. Toon zou wel graag zijn tegenstander 
Andre Huis in het Veld willen nomineren voor de sportivi-
teitsprijs, want met 30 seconden op de klok vergat Toon die 
in te drukken. André wees hem daarop met de mededeling: 
“Zo wil ik niet winnen”. René van Alfen bracht het team 
weer op voorsprong door een alles-of-niets aanval van zijn 
tegenstander te pareren. René was goed uit de opening ge-
komen en in het middenspel koos zijn tegenstander voor een 
pionoffer in plaats van genoegen te nemen met een mindere 
stelling. Het offer bracht niet wat hij ervan verwacht had en 
zwarts vrijpion op de a-lijn werd een gevaarlijke troef. Om 
promotie te voorkomen gaf wit een kwaliteit en even later 
nog een volle toren om eeuwig schaak en een matdreiging in 
de stelling te vlechten. Ondanks lichte tijdnood kon René de 
dreigingen pareren, alsnog promoveren met zijn a-pion en 
het punt binnenhalen. Vadim van Kuijk vergrootte de voor-
sprong door een goede overwinning. Ruimtevoordeel in het 
middenspel werd na een groot aantal ruilen omgezet in een 
dame-eindspel met enkele pionnen meer waarna het pleit 
beslecht was. Ruud Verhoef kwam met een klein voordeeltje 
uit de opening en voerde langzaam maar zeker de druk op. 
Hij kreeg twee lichte stukken voor een toren, maar verbruik-
te veel tijd. Zijn tegenstander bood remise aan met voor 
Ruud nog 1 minuut op de klok en na enig aandringen door 
de teamleider nam Ruud het aan om de teamzege veilig te 
stellen! Paul de Freytas had een lastige middag. In de ope-
ning was er iets mis gegaan en zijn stukken moesten op de 
onderste rijen toezien hoe wit steeds verder werd ingesnoerd. 
Met een stukoffer voor 2 pionnen probeerde hij onder de 
druk uit te komen, wat uiteindelijk wonder boven wonder 
lukte. De dreiging om zwarts laatste pion te slaan was vol-
doende om het halfje binnen te halen. Een enigszins geluk-
kige 5-3 overwinning dus en als het coronavirus niet verder 
roet in het eten gooit speelt het vierde volop mee om promo-
tie. De achterstand op Apeldoorn is weliswaar nog 2½ bord-
punt, maar ook de nummer twee promoveert.   René van Alfen 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - MuConsult Apeldoorn-3 
(KNSB-competitie): Sander van Vucht (1863) - Gonzalo 
Tangarife (1953) 0-1; Paul de Freytas (1936) - Bob Bis-
hoen (1983) ½-½; René van Alfen (1778) - Arjan Buijse 
(1943) 1-0; Bert Duijker (1843) - Cees Sep (1794) ½-½; 
Desiré Fassaert (1831) - Paul Tulfer (1794) ½-½; Ruud 
Verhoef (1844) - Theo Visschedijk (1771) ½-½; Toon Jans-
sen (1832) - André Huis in ’t Veld (1780) 1-0; Vadim van 
Kuijk (1758) - Aart van de Peut (1758) 1-0. Eindstand 5-3. 
 
Nipt verlies voor ASV-5: In de voor hen 5e KNSB-ronde 
ging ASV-5 op pad naar Deventer voor de wedstrijd tegen 
DSG Pallas-2. Als eerste was Edwin Peters klaar met zijn 
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partij. Hij kreeg een mooi pionnencentrum. Zijn tegenstan-
der wilde dat met d5 doorbreken maar overzag dat Edwin 
met e5 het paard kon aanvallen dat daarna geen vluchtvelden 
meer had. Dus stukwinst en de partij! Daarna was Ivo klaar 
met zijn partij. In een Oerang-Oetang (1. b4) kreeg wit het 
betere van het spel met druk op de stelling van Ivo. Wit 
slaagde er niet in de druk verder op te voeren waarna deze na 
een afwikkeling remise aanbood. Na overleg of dat okay was 
nam hij het aan. Niet onlogisch, daar Gerben Hendriks in-
middels straal gewonnen stond. Geen verkeerd begin dus. 
Bij Gerben, spelend met wit, kwam een aangenomen dame-
gambiet op het bord. Geholpen door zijn tegenstander, die 
zeer passief speelde, had onze ASV-er de stelling volledig 
onder controle en snoerde hij zijn tegenstander in. Een fout 
is dan ook snel gemaakt. Dit overkwam zijn tegenstander. 
Een vorkje leverde een paard op tegen een pion. Vervolgens 
werd de zwarte koningsvleugel helemaal vernield. Nog meer 
materiaalverlies was het gevolg en zwart hield het voor ge-
zien. Dus 2½-½ voor! Jan Groen kon het helaas niet bolwer-
ken met wit. In het middenspel ontstond een batterij met de 
zwarte dame op d4 gericht naar f2. Door verwisseling van 
zetten door Jan kreeg zwart bovendien een paard op g4 
waardoor hij gedwongen werd zijn pion op f2 op te geven. 
Na stukkenruil had wit toch een duidelijke ontwikkelings-
voorsprong. In een venijnige aanval met diverse offers ont-
stond een mogelijk matbeeld rond de zwarte koning. Jan 
mistte echter een voortzetting dat minimaal remise (of meer) 
had kunnen opleveren. De zwarte koning kon nu vluchten 
naar veiliger oorden. Het materiële voordeel was daarna voor 
zwart doorslaggevend. Steven Braun was de laatste die won. 
Al werd hij geholpen door zijn tegenstander die door de vlag 
ging. In een Caro-Kann doorschuifvariant kwam Steven een 
tempi voor, maar gaf iets te veel druk op een penning, waar 
hij weinig mee kon omdat het gepende paard goed genoeg 
verdedigd was. Dit koste veel tijd en ook zijn dame stond 
ineens niet meer zo fijn. Echter had zijn opponent ook niet 
veel. Er werd veel tijd verbruikt. Toen we beiden nog ± 10 
minuten hadden dacht Steven weer (te) veel na om de beste 
voortzetting te vinden. Dit lukte op zich, maar had nu wel 
erg weinig tijd. Maar dat gold voor beiden. Hij had ook veel 
tijd nodig voor de zetten. Met nog 1,5 minuut op de klok gaf 
Steven een doorzichtige matdreiging met een combinatie van 
dame en 2 torens. Dit was te verdedigen. Hij had nog 5 mi-
nuten op de klok, maar naast de verdediging die verplicht 
was, had hij ook zelf nog een aanval in opbouw. Hij dacht 
lang na om te kijken of er nog iets in de aanval mogelijk 
was. Echter dacht hij te lang na en ging pardoes door zijn 
tijd met 26 zetten op papier. Dit was dus een anticlimax, 
want de partij was licht in het voordeel voor zwart, maar de 
stelling was nog lang niet gespeeld. Wisse Witmans kreeg in 
een Konings-Indische stelling een koningsaanval over zich 
heen. Zijn tegenstander had een kwaliteit geofferd tegen 3 
pionnen plus aanval. Dat pakte goed voor hem uit, mede 
omdat de zwarte stukken niet konden meehelpen met de 
verdediging. Albert Marks stond zeker niet slecht. Remise 
zou de logische uitslag zijn geweest. Helaas liet hij wat 
steekjes vallen in de eindfase, vluchtte met de koning de 
verkeerde kant op. Dat kostte hem een pion. Erger nog, een 
witte pion kon niet meer gestopt worden om te promoveren. 
Exit Albert. Jacques Boonstra stond zeker niet slecht. Waar-
schijnlijk zelfs beter. Helaas overzag hij een penning van z'n 
dame. Niet lang daarna gingen ook zijn stukken in het doos-
je. En toen hadden we verloren.   Gerben Hendriks 
Gedetailleerde uitslag DSG Pallas-2 - ASV-5 (KNSB-
competitie): Gerard Burgers (1672) - Gerben Hendriks 
(1829) 0-1; King Wullur (1725) - Ivo van der Gouw (1766) 
½-½; Harm Roukema (1684)-Jacques Boonstra (1751) 1-0; 
Marco van Sittert (1690) - Steven Braun (1757) 0-1; Gorrit 
Smit (1557) - Edwin Peters (1716) 0-1; Robert Capel 
(1634) - Albert Marks (1686) 1-0; Max Merza (1581) - Jan 
Groen (1696) 1-0; Tjeerd de Jong (1495) - Wisse Witmans 
(1536) 1-0. Eindstand 4½-3½. 
 

ASV-1 pakt koppositie in SOS-competitie: ASV-1 moest de 
wedstrijd tegen Meppel winnen om in matchpunten gelijk te 
komen en de koppositie te pakken door een comfortabele 
voorsprong in bordpunten. Met 3 invallers (Peter Boel, Otto 
Wilgenhof en Toon Janssen konden gelukkig de plaatsen 
innemen van Jan Knuiman, Wouter Abrahamse en Barth 
Plomp) zaten we na het kortstondig volgen van een dames-
volleybalwedstrijd op tijd achter de borden in Meppel. Na 
1½ uur spelen was duidelijk dat hier de 2 sterkste teams aan 
het werk waren. Er was nog geen serieuze voorspelling te 
wagen. Michiel Blok stond goed, Otto was beroerd uit de 
opening gekomen, Peter leek een gevaarlijke aanval te moe-
ten tegenhouden, Dirk Hoogland had zijn favoriete Engelse 
opening, Remco Gerlich stond lekker, Koen Maassen van 
den Brink gelijk, Toon moest standhouden en Tom Bus leek 
wat ruimte voordeel te hebben. Opeens ging het hard. Peter 

had geen enkele moeite om de aanval in de kiem te smoren 
en sloeg vervolgens snel toe 1-0. Otto probeerde nog moedig 
te overleven maar moest echt de eer aan zijn tegenstander 
laten. 1-1. Michiel wist met zijn dame tegen toren en loper 
netjes het punt binnen te halen 2-1. Koen speelde degelijk en 
beide spelers wilden niet verliezen 2½-1½. Tom wist zijn 
voordeel uit te buiten en vergrootte onze voorsprong tot 3½-
1½. Nog 1 uit 3 was er nodig. Dirk zijn tegenstander was 
wat optimistisch, maakte een verkeerde keuze om vervol-
gens ook nog een kansloos offer te brengen 4½-1½. Op-
dracht voltooid, de winst was binnen! Vervolgens wist Toon 
op een zeer fraaie wijze zijn mindere stelling tot remise te 
leiden 5-2, waarna Remco met een terechte winst voor het 
slotakkoord zorgde 6-2. Winst in de laatste ronde zal genoeg 
zijn voor het kampioenschap. Nu maar duimen dat deze nog 
gespeeld gaat worden!   Dirk Hoogland 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Meppeler SV-1 (SOS-
competitie): Michiel Blok (2172) - Bas de Boer (2162) 1-0;  
Peter Boel (2137) - Menno van Koningsveld (2113) 1-0; 
Dirk Hoogland (2146) - Fokke Jonkman (2003) 1-0; Tom 
Bus (2089) - Gerard Pauptit (1966) 1-0; Otto Wilgenhof 
(2107) - Rienk van den Berg (1948) 0-1; Koen Maasen van 
den Brink (2028) - Alwin Pauptit (2028) ½-½; Remco Ger-
lich (1934) - Stefan Spekreijse (1820) 1-0; Toon Janssen 
(1832) - Bas Dudink (1920) ½-½. Eindstand 2-6. 
 

Maximaal verlies voor ASV-7: Ons uitstapje naar Doesburg 
leverde helaas geen enkel puntje op. Als eerste hing Hans 
Meijer zijn koning in de wilgen. Hij startte goed. Maar door 
een pionnenruil werd zijn positie moeilijk en verloor hij 2 
pionnen. Genoeg om op te geven. Invaller Theo van Lo-
tringen speelde met zwart en moest bedenken wat hij moest 
doen tegen 1. f2-f4. Witte pionnen kwamen op zwarte velden 
en zwarte pionnen op witte velden. De koningsvleugel was 
voor beide partijen geblokkeerd. Het gevecht moest dus 
gespeeld worden op de damesvleugel. Vrij snel werden de 
kleine stukken gewisseld. Wit wist de kracht van de dame en 
de twee torens zo goed te combineren, dat Theo’s dame 
verloren ging tegen een toren. Christian Simon speelde best 
wel een goede partij. Maar een niet verwachtte vork van de 
dame van de tegenstander kostte Christian een paard. Cesar 
Eisma speelde gezellig tegen een oude bekende van 30 jaar 
geleden. Cesar koos voor de siciliaanse verdediging. Daarin 
ruilde hij zijn sterke loper tegen een zwakkere loper van wit. 
Bij een berekening zag Cesar ook nog een penning over het 
hoofd. Wit demonstreerde zijn grotere sterkte. En met een 
goede samenwerking van 5 stukken werd zwart mat gezet. 
Thijs Stomphorst met wit kwam in een vrij gelijke stand uit 
de opening. Zwart had de beide lopers aan de zijkant staan. 
Thijs dacht een doorbraak te forceren op de damevleugel, 
maar maakte een rekenfout. Dat kostte een toren. Waarna 
zwart de partij rustig uitspeelde. Cor van der Jagt, met zwart, 
kwam ook goed uit de opening. De partij leidde tot een eind-
spel dat beide kanten op kon gaan. Helaas voor Cor, beoor-
deelde hij een paardsprong van zijn tegenstander verkeerd. 
Ook hier ten kostte van een toren. Cor kon gelijk inpakken. 
Jan Zuidema speelde met wit voortvarend. Hij kreeg spoedig 
het centrum in handen. Maar zijn veel sterkere tegenstander 
kroop tussen de mazen van het net door en won opeens een 
pion. En toen nog één. Jan ging nog op zoek naar wat moge-
lijkheden, maar zwarts twee verbonden vrijpionnen waren 
echt niet te remmen. Onze hoop was toen nog gevestigd op 
Jelle Noordhuis. Met de meeste stukken op het bord, een 
pion achter, en een paard vastgenageld in een hoek, leek het 
ijdele hoop ook al zat de witte tegenstander van Jelle in 
tijdnood. Maar wij, de 7 verliezers, zagen hoe goed Jelle de 
partij complex hield en met een onverwachte mataanval uit 
de hoek kwam. Misschien was het niet genoeg, maar wit zat 
behoorlijk in het nauw. Met Jelles dame op weg naar de 
witte koning, verslikte hij zich. Een paard greep de dame bij 
haar jurk en ook al stond de witte klok op vallen, het moge-
lijke feestje was voorbij. Zo werd de eindstand 8-0 voor het 
Doesborghs SG.    Jan Zuidema 
Gedetailleerde uitslag Doesborghs SG - ASV-7 (SOS-
competitie): Frank Schleipfenbauer (2137) - Christian 
Simon (1766) 1-0; Eric Langedijk (1919) - Cesar Eisma 
(1305) 1-0; Patrick van Waardenburg (1737)-Jan Zuidema 
(1442) 1-0; Jaap Brouwer (--) - Theo van Lotringen (1256) 
1-0; Robbie Gerhardus (1742) - Hans Meijer (1309) 1-0; 
Fred Rienstra (1605) - Jelle Noordhuis (1209) 1-0; Jan 
Ravesteijn (1468)-Thijs Stomphorst (1301) 1-0; Chiel Ver-
hagen (1436)-Cor van der Jagt (1182) 1-0. Eindstand 8-0. 
 

Apeldoorn: Op 28 februari speelde Theo Koeweiden mee in 
het open Nederlands kampioenschap voor Speciale doel-
groepen (het zgn. NK-G) dat in Apeldoorn werd gehouden. 
Hij werd knap 2e met een score van 8 uit 9 achter winnares 
Karin Pruijssers. 


