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Oploswedstrijd: Het blijft altijd leuk om naar de oude jon-
gens te kijken. Zij hadden kennelijk nog niet het gevoel voor 

gevaar, wat de hui-
dige meesters heb-
ben. Dat heeft vele 
leuke combinaties 
opgeleverd. Hier een 
stand uit de partij 
Andersen - Zuker-
tort, gespeeld in 
Barmen 1869. Wit 
speelt en wint. Op-
lossing: 1. Dxh7+, 
Kxh7 2. f6+, Kg8 3. 
Lh7+, Kxh7 4. 
Th3+, Kg8 5. Th8+ 
mat. 
 

Laatste avond: Vanavond nog één keer een clubavond en dan 
sluiten we het schaakjaar 2016 af. We doen dit als gebruike-
lijk met een gezellig schaakavondje Fischer Random Chess. 
Nico Schoenmakers zal ons weer enkele fraaie beginstellin-
gen voorschotelen. Zorgt u dan vanavond al vast voor het 
nodige vuurwerk op uw schaakbord?! Wij wensen u een hele 
gezellige jaarwisseling! 
 
Externe competitie: De laatste teamwedstrijd van 2016 le-
verde vorige week voor ASV-9 een 2½-3½ nederlaag op 
tegen Doetinchem-2. Een compleet programma met team-
wedstrijden betekent voor En Passant ook dat de verslagen 
over verschillende nummers moeten worden uitgespreid en 
om hiermee een wat rustige periode zonder al te veel 
schaaknieuws rond onze clubgenoten door te komen. In deze 
en de volgende EP dus een vervolg op de teamverslagen.  
 

ASV-3 laat het flink afweten: Wat is er toch met ASV-3 aan 
de hand? Daar waar het team juist versterkt is met Michiel 
Blok en het jeugdige talent Mick van Randtwijk blijven de 
teamresultaten uit. Het duel tegen nummer laatst Philidor 
Leiden-2 zou toch die belangrijke matchpunten op moeten 
leveren zeker gezien het ratingoverwicht van gemiddeld 150 
punten in het voordeel van ASV-3. Helaas de winst bleef uit. 
De Leidenaren gingen er met een 5-3 zege vandoor zodat 
ASV-3 nu de laatste plaats inneemt. Michiel Blok bracht zijn 
score met een fraaie winstpartij op 4 uit 4. Met een lelijke 
aftrekaanval viel hij met zijn toren de witte dame op de d-lijn 
aan. Wit moest kiezen of hij zijn dame opzij speelde waarna 
Michiel met Lh3xg2 de toren op h1 aan zou vallen en tevens 
het paard op f3 met stukwinst. Wit besloot hierop met zijn 
dame de zwarte toren te slaan en vervolgens met de pion de 
loper op h3. Hij had zo voor de dame een stuk, een toren en 
een reeds eerder gewonnen pion. Het bleek voor wit niet 
genoeg. Michiel profiteerde optimaal van de gaten in de 
witte stelling en won opnieuw. Klasse!! Daan Holtackers 
kwam in de opening in een variant terecht die hij niet kende 
en tastte snel mis. Daardoor moest hij een kwaliteit inleveren 
waarna het eindspel niet meer te keepen was. De winst van 
Theo Jurrius was daarna wel heel bizar. Het ongelofelijke 
gebeurde in deze partij. Met een paardvork, een zet die zijn 
tegenstander volledig had overzien, zou hij materiaal gaan 
winnen ware het niet dat dit stuk gewoon geslagen kon wor-
den. Op het moment dat dit tot Theo doordrong en hij wilde 
opgeven gaf zijn tegenstander hem tegelijkertijd de hand. 
Die had op zijn beurt niet gezien dat de zet van Theo een 

blunder was en dacht dat juist hij materiaal zou kwijtraken. 
Theo had nog steeds niet door dat juist hij had gewonnen en 
liep mopperend naar de bar na zijn blunder. Ook niet toen 
een clubgenoot hem vroeg naar zijn uitslag. Theo bleef her-
halen dat hij net de partij had weggegeven met een blunder. 
Tot een andere ASV-er hem er op wees dat er 1-0 op het 
wedstrijdformulier stond en Theo’s tegenstander dus had 
opgegeven omdat die in de veronderstelling was dat hij na de 
paardvork materiaal zou gaan verliezen en Theo dus de hand 
had geschud ter felicitatie. Langzaam werd het Theo duide-
lijk dat zijn tegenstander de “winnende” zet helemaal had 
gemist en daardoor compleet uit het veld was geslagen en 
opgaf. Opgeven in een gewonnen stelling, het zal je maar 
gebeuren!! Zo stond ASV-3 met 2-1 voor in plaats van ach-
ter. Zou dit dan de ommekeer betekenen….? Het geluk lach-
te ASV-3 immers toe….?! Helaas het was van korte duur. 
Murat Duman koos in zijn partij vol voor de aanval en 
stormde met zijn pionnen naar voren. Zijn tegenstander 
wachtte dit niet af en zette de tegenaanval in via een mes-
scherpe verdediging toen bleek dat de aanval van Murat niet 
doorsloeg. De witte stelling bleek opeens zo poreus als wat. 
De vijandelijke stukken kwamen aan alle kanten de stelling 
van Murat binnen. Het eindspel dat na een fikse afwikkeling 
ontstond was verloren voor onze ASV-er mede door een 
vijandelijke pion die op promoveren stond. Bij Fred Reulink 
werd het een boeiende partij waarbij het evenwicht nooit 
heel erg verbroken werd. In het middenspel kreeg hij heel 
even licht voordeel en kon daarin een pion winnen maar hij 
besloot op aanval te spelen. Dat overschatte hij en op het 
eind pakte hij zelfs een giftig pionnetje mee en kwam daar-
door zelfs wat minder te staan. Echter met nog tien zetten te 
gaan en niet zo heel veel tijd meer op de klok, in een toch 
wel moeilijk te beoordelen stelling, besloot zijn tegenstander 
remise aan te bieden. Na overleg met zijn teamleider nam 
Fred dit aan. Bent Schleipfenbauer was intussen in een lastig 
toreneindspel beland met voor beide partijen vrijpionnen. 
Ergens maakte Bent hierin de beslissende fout door te kiezen 
om niet te gaan lopen met zijn pionnen of schaak te geven 
met de toren. Dan was het waarschijnlijk remiseachtig ge-
weest. Nu kon zijn tegenstander het winnen met het opruk-
ken van de e- en f-pion. Een volgende tegenvaller was daar-
na de remise van Mick van Randtwijk die een ogenschijnlijk 
gewonnen eindspel had. Helaas het lukte niet. Zijn tegen-
stander hield Mick bezig en zo kwam onze jeugdige ASV-er 
niet verder en werd het remise. Jochem Woestenburg dan die 
na een moeilijke openingsfase steeds beter kwam te staan. 
Rond zet 30 raakte hij echter in tijdnood en vergat hij zijn 
voordeel te verzilveren en gaf een stuk weg. Hij wist het in 
de tijdnoodfase nog wel erg moeilijk te maken maar zijn 
opponent deed steeds de beste zet en wikkelde af naar een 
gewonnen eindspel. Zo werd het zelfs 3-5! Al met al toch 
wel een ongelukkige nederlaag met daarbij natuurlijk wel 
een mazzeltje bij Theo! 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Philidor Leiden-2: Michiel 
Blok (2147) - Willem van Briemen (1932) 1-0; Jochem 
Woestenburg (2117) - Wadim Sharshov (1889) 0-1; Mick 
van Randtwijk (1972) - Robin Wooter (1897) ½-½; Bent 
Schleipfenbauer (1899) - Frank Zeven (1919) 0-1; Fred 
Reulink (2028) - Maarten van Veen (1844) ½-½; Theo 
Jurrius (2052)-Ton Kohlbeck (1889) 1-0; Daan Holtackers 
(2083) - Aart van de Peut (1829) 0-1; Murat Duman (1957) 
- Hans van Steijn (1832) 0-1. Eindstand 3-5.  
 



ASV-6 houdt eerste plaats moeiteloos vast: ASV-6 heeft ook 
het derde duel van de competitie gewonnen. Het werd in 
Apeldoorn tegen het jeugdteam De Schaakmaat-2 uiteinde-
lijk 2½-5½ voor het zesde. Het was een bizar duel dat een 
uitslag kreeg die wel ongeveer klopte bij een regulier ver-
loop van de partijen. Nu was er na een collectieve Apel-
doornse kortsluiting de maximale score zelfs een moment 
mogelijk. In de slotfase ging er echter aan Arnhemse kant 
weer veel mis. Piet de Mol zette ASV-6 op koers. Zijn oner-
varen tegenstander opende de stelling, waar hij dat niet had 
moeten doen. Piet viel de stelling binnen en won groot mate-
riaal. De 0-2 kwam van invaller Paul Schoenmakers. Paul 
was wat pionnen kwijtgeraakt door een aanval over de da-
mevleugel. De koningsaanval van Paul was eenvoudig tot 
staan gebracht. Het geluk was echter aan zijn zijde, want mat 
in één werd overzien. Jeroen Kersten werd door zijn sterke 
tegenstander vanuit de opening opgevouwen. Pionverlies en 
een koningsaanval tegen gaf weinig redenen tot vrolijkheid. 
Een volledig onnodig en onjuist stukoffer bracht de winst-
kansen echter bij onze kopman. Jeroen wist echter niet de 
weg te vinden om aan zetherhaling te ontsnappen. Halfje 
teveel en een halfje te weinig dus. Nico Schoenmakers 
speelde een simpel concept. Eenvoudig houden, pion winnen 
en in het eindspel afmaken. Aldus geschiedde. Siert Huizin-
ga speelde een sterke partij. Steeds had hij het initiatief en 
het was wachten op de ineenstorting van de vijandelijke 
verdedigingsmuur. Dat moment kwam even na elven. Vrij 
kort daarna won ook Coen Mekers. Via een penning won 
Coen een pion. Daarna was het nog lang spannend maar in 
tijdnood bleek Coen de koelbloedigste. Erik Wille was met 
handig spel een koningsaanval begonnen. Met een briljant 
tegenoffer redde de Apeldoorner zich van mat, maar een 
voor Erik gewonnen eindspel restte. Daarin verziekte de 
ASV-er zijn mooie partij door een stuk weg te geven. Ook 
Wisse Witmans deed zichzelf tekort. In een eindspel met een 
pluspion was Wisse niet actief genoeg. Na wat fouten restte 
een pionneneindspel dat op tempo verloren was voor Wisse. 
Door de derde zege op rij gaat ASV-6 met een punt voor-
sprong alleen aan de leiding.   Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag De Schaakmaat-2j - ASV-6: Jan 
Dirk Vriend (1935) - Jeroen Kersten (1850) ½-½; Yassine 
Mouhdad (1776) - Erik Wille (1903) 1-0; Xiao Hao Bui-
tenhuis (1549) - Paul Schoenmakers (1819) 0-1; Pieter 
Jellema (1452) - Nico Schoenmakers (1779) 0-1; Raymond 
Jacobsen (1584) - Siert Huizinga (1757) 0-1; Tobias de 
Vries (1734) – Coen Mekers (1857) 0-1; Fons van Eldik 
(1524) - Piet de Mol (1775) 0-1; Fabian de Vries (1388) - 
Wisse Witmans (1468) 1-0. Eindstand 2½-5½. 
 
Onverwacht groot verlies ASV-7: In de 3e ronde ging ASV-7 
in de thuiswedstrijd tegen Zutphen-2 onverwacht hard on-
deruit en verspeelde zo de kans om dit jaar in de top van de 
2e klasse C mee te draaien. De avond begon met een snelle 
nederlaag van onze eerste bordman Jacques Boonstra. Hij 
pakte een gambietpion maar kon daarna de aanval van zijn 
tegenstander niet meer stoppen. Marco Braam stond inmid-
dels een kwaliteit voor in een vrijwel dichtgeschoven stel-
ling. Er werd hier te snel remise overeen gekomen. Thuis 
zag Marco op de computer dat hij met zijn a-pion de stelling 
winnend had kunnen openen. Theo van Amerongen bracht 
ons team weer naast Zutphen. Via een blunder was hij in een 
vrijwel verloren stelling met een kwaliteit minder terechtge-
komen. Echter er was enige compensatie op de damevleugel. 
Het lukte hem om een mataanval op de koningsvleugel te 
combineren met een niet te stoppen pionnenopmars op de 
damevleugel. Toen even later Albert Marks zijn overwinning 
meldde, zag het er goed voor ons uit. Jan Groen stond een 
stuk voor en de anderen hadden weliswaar moeilijke maar 
speelbare stellingen. Echter alles zou vanaf dit moment ver-
keerd gaan en in het voordeel van Zutphen eindigen. Eerst 
ging het mis bij Hans Rigter. De hele partij in het defensief 
en dan loopt het uiteindelijk ook nog slecht af. Jammer na 2 
overwinningen in de vorige rondes nu een nul. Dit gold ook 
voor Edwin Peters. Ook hij verloor na 2 overwinningen voor 
het eerst. Vanuit een gelijke stelling liet hij zich overbluffen 
door de zware stukken van zijn tegenstander en werd matge-
zet. De laatste 2 partijen moesten nu anderhalf punt brengen 
voor een gelijke stand. Het kon misschien nog: Jan Groen 

moest dan winnen en Robert Naasz remise houden. Jan, met 
een stuk meer, probeerde de vijandelijke koning in een mat-
net te strikken, maar blunderde daarbij opzichtig een volle 
dame. Direct daarna ging het ook bij Robert mis. In tijdnood 
vond hij niet meer de juiste weg naar een mogelijk half punt. 
Een grote 5½-2½ nederlaag was daarmee een feit geworden.
        Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-7 – Zutphen-2: Jacques Boon-
stra (1799) – Mark van den Berg (1833) 0-1; Robert Naasz 
(1709) – Frank Posthuma (1764) 0-1; Hans Rigter (1760) – 
Jos Landsheer (1664) 0-1; Jan Groen (1687) – Gerrit Rue-
gebrink (1696) 0-1; Edwin Peters (1653) – Sjef van der List 
(1610) 0-1; Albert Marks (183) – Vincent Theissen (1719) 
1-0; Theo van Amerongen (1727) – Jurrien Schouten 
(1559) 1-0; Marco Braam (1667) – Jacques Ferfers (1566) 
½-½. Eindstand 2½-5½. 
 
Gelijkspel voor ASV-8: Nadat we in de 2 vooruitgespeelde 
partijen een 1½-½ voorsprong hadden genomen werden op 
vrijdag 16 december bij De Toren-5j de resterende 6 partijen 
gespeeld. Een week eerder had Oscar Mercan op onze club-
avond in een prima gespeelde partij ons een 1-0 voorsprong 
bezorgd. Met gedurfd spel opende hij lijnen en diagonalen 
om vervolgens met een mooi schijnoffer toe te slaan. Nemen 
of weigeren maakte geen verschil, want met Dd6 bracht hij 
een batterij in de stelling met ondekbaar mat op h2. Hub 
kwam diezelfde avond al vrij snel in het nadeel in een Pirc 
waarin snel c7-c5 werd gespeeld. Hub nam op c5 met de 
gedachte om met een schijnoffer op f7 een pion te winnen. 
Met de simpele tussenzet Da5 werd dit voorkomen. De hele 
verdere partij bleef Hub daarna zitten met zwaktes op b2 en 
c2. Met kunst en vliegwerk hield hij echter stand met remise 
als uitslag. We wisten die vrijdag de voorsprong uit te brei-
den naar 4-1. Bob Kooij maakte in een wisselvallige partij 
remise. Rob van Belle won plots door binnendringen op de 
laatste rij. Jan Vermeer speelde tegen het talent van De To-
ren de 12 jarige Sara Martinez. Zij speelde vol op de aanval 
en dirigeerde haar zware stukken naar goede velden op de 
koningsvleugel. Toen ze met pionzetten de stelling probeer-
de te openen zocht Jan zijn kans aan de andere kant en via de 
c-lijn drong hij beslissend de stelling binnen en maakte het 
met een kwaliteitsoffer mooi af. Uit de 3 resterende partijen 
hadden we nog een half punt nodig. Tijs van Dijk bood re-
mise aan in een voordelige stelling maar overzag torenver-
lies na het doorschuiven van een pion. Ron Brachten had 
zijn dag niet. Hij speelde vanuit de opening zijn loper via d3 
naar c2 en b1, zette zijn dame op c2 en dacht met deze batte-
rij een mooie aanval op te kunnen zetten. Zijn tegenstander 
ving alles rustig op en toen de kruitdampen weggetrokken 
waren stond de loper nog op b1 en de toren ingesloten op a1. 
Ron speelde vanaf dat moment met een stuk minder, het 
kostte zijn tegenstander daarna weinig moeite om het punt 
binnen te halen. Hedser Dijkstra speelde een prima partij. In 
een moeilijke stelling won hij weliswaar een stuk maar dat 
kostte hem 2 pionnen. Erger was dat het de stelling niet 
overzichtelijker maakte en zo ging hij door zijn vlag. Zo 
werd het 4-4 tegen dit talentvolle team van De Toren.
     Hub Kusters 
Gedetailleerde uitslag De Toren-5j - ASV-8: Arthur Maters 
(1750) - Hedser Dijkstra (1692) 1-0; Tom van ’t Hoff 
(1604) - Tijs van Dijk (1774) 1-0; Peter Lincewicz (1652) - 
Hub Kusters (1571) ½-½; Sara Martinez (1600) - Jan 
Vermeer (1766) 0-1; Elmar Rothaan (1555) - Ron Brach-
ten (1654) 1-0; Lodewijk Entrop (1547) - Rob van Belle 
(1695) 0-1; Mika Rutjens (1456) - Bob Kooij (1542) ½-½; 
Ian Kock (1458)-Oscar Mercan (1462) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
Uitslagen interne competitie 14e ronde (22 december 2016): 
Hoogland - Maassen van den Brink 0-1; Knuiman-Boel 0-1; 
Hendriks - Hogerhorst 1-0; R. Wille - Gerlich 0-1; Naber - 
Huizinga 0-1; Peters-Boonstra ½-½; van Belle-Vermeer 1-0; 
Witmans - Veerman 1-0; Schunck - Mollahosseini 1-0; 
Arends - Rietbergen ½-½; de Groot - Kooman 0-1; Stomp-
horst - Zuidema 0-1; Derendorp - van Lotringen ½-½; Sam-
man - Visser 0-1; Gubbels - Diekema 0-1; Droop-Maas 0-1; 
Burger - ter Hove 0-1;  
 

Uitslagen bekercompetitie: Kusters - van Ginneken 0-1; J. 
Wolbers - Kersten 0-1. 


