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Oploswedstrijd: Dit lijkt op een studie. Het is echter gewoon 
een stelling uit een partij gespeeld tussen Makarychev en Lin 
Weiguo in Frunze in 1989. De opgave luidt: wit speelt en 
wint. Oplossing: Het zal duidelijk zijn dat als wit de dames 
kan ruilen de rest voor hem gewonnen is. De oplossing is 1. 

Dd1+. Zwart kan da-
meruil nu niet meer 
voorkomen en gaf het 
dan ook meteen op. Na 
1…Kxb4 volgt gelijk 
2. Dg4+ met dameruil. 
Iets langer duurt het na 
1…Kb2. Dan volgt 2. 
De2+, Kc1 3. De1+, 
Kc2 4. Df2+ en het is 
uit. De witte vrijpion is 
immers beslissend. 
 
Geen schaken: Vol-
gende week donderdag, 
27 april, is het Ko-
ningsdag. Vanwege 

deze feestdag is er die avond geen clubavond. Een week later 
is het 4 mei. Dan is er wel een clubavond. We vullen deze 
avond met de 5e en tevens laatste speelavond in de rapid-
competitie en de voorlaatste ronde in de extra competitie. 
 
Externe competitie: De laatste slotronden in de OSBO-
competitie werden vorige week gespeeld. ASV-10 verloor 
daarin met 4½-1½ van Elster Toren-2 maar bleef in de 3e 
klasse. ASV-9 sloeg nog een keer genadeloos toe en won 
met 6-0 van Theothorne-2. ASV-12 won eveneens met 
maximale cijfers van Velp-6j. Hier werd het 4-0. ASV-13 
won met 3-1 van Velp-3. Op 6 mei volgt nog de laatste ron-
de van de zaterdagteams. Dan maken we de balans op. In 
deze EP een vervolg op de verslagen! 
 
ASV-9 haalt flink uit: Bijna was het publiek “tien, tien, tien” 
gaan roepen. Tot ze bedachten, dat in de 3e klasse maar met 
6 man gespeeld wordt. Maar de uiteindelijke 6-0 winst van 
ASV-9 tegen Theothorne-2 zal men niet gemakkelijk nog 
een keer meemaken. Waren we zoveel sterker dan de tegen-
stander….? Ja, we waren duidelijk sterker maar voor zo’n 
uitslag moet je ook wel wat geluk hebben. Invaller Ko 
Kooman speelde een merkwaardige partij. Reeds in het be-
gin wekte zijn tegenstander de indruk een beginnend schaker 
te zijn. Na pionverlies liet zijn opponent vervolgens zijn 
loper insluiten en zo kwam Ko ook nog een stuk voor. Daar-
na volgden van zijn tegenstander wel een aantal goede zetten 
hetgeen, mede door een slechte zet van Ko, de Dierenaar een 
kwaliteit opleverde. In het eindspel maakte die toch weer een 
fout waardoor onze ASV-er tenslotte met een toren en 2 
pionnen voorsprong de partij eenvoudig met winst kon be-
eindigen. Hij keek dan ook terug op een aparte partij die 
gelukkig voor hem in winst eindigde. Hendrik van Buren liet 
de 2-0 aantekenen. Zijn tegenstander stelde de rokade uit. 
Dat gaf Hendrik de kans om een loper te offeren op e6. Dit 
maakte van de zwarte stelling een rommeltje. Twee combi-
naties later stond zijn opponent mat. Horst Eder had een 
heerlijke partij. Aan alle kanten zaten penningen in de stel-
ling. Het was leuk om naar te kijken. Horst ging gemakkelij-
ker met het lastige partijbeeld om dan zijn tegenstander. 
Diens stelling begon te kraken. Het leidde tot stukverlies en 
snel daarna partijverlies. Koen van Keulen bracht de stand 
op 4-0. Dat viel niet mee. Gezien de prachtige partijen van 
Koen in de voorgaande matches vroeg hij zelf om op het 
tweede bord te mogen spelen. Dat leverde een sterke tegen-
stander op. Die liet dat ook zien. Hij richtte zijn lopers op de 
koning van Koen, drong op met pionnen en pakte een open 
lijn. Koen wist, dat hij dit keer zou gaan verliezen. Zoals hij 
het zelf verwoordde “mijn tegenstander kon alleen nog ver-
liezen als hij zijn dame weggaf.” Onze man zat te overwegen 
of hij maar niet beter kon opgeven en toen gaf wit zijn dame 

weg. Ja hoor!! Hier speelde geluk een superieure rol. Maar 
dit was niet het gebruikelijke spel van Koen. Dat werd be-
wezen door de uitreiking aan hem na afloop van de partijen 
van de prijs voor de beste score. Met 6½ uit 7 werd hij eerste 
van de hele poule. Lion de Kok zorgde voor 5-0. Daar zat 
geen centje geluk bij. Lang bleef de partij in evenwicht en 
dit mondde uit in een dubbel toreneindspel. Dit speelde hij 
veel actiever dan zijn tegenstander. Winst werd volledig 
logisch. Lion heeft nu in ASV-9 een betere score dan in zijn 
eigen ASV-10. De 6-0 werd geproduceerd door Werner 
Passchier. Hij kreeg aan het eerste bord een vrouw tegenover 
zich, die nog geen rating had. Ze moet dus nog niet zo lang 
geleden bij een officiële club terecht gekomen zijn. Aanleg 
heeft ze zeker. Daar kunnen ze bij Theothorne nog plezier 
van hebben. Maar Werner is natuurlijk een zeer gedegen 
speler. Hij hield de stelling in evenwicht. Hij stond mis-
schien een tikje minder omdat zwart steeds de dreiging had 
een vrijpion te creëren. Werner was de laatste in de zaal, die 
nog zat te spelen. Dat leidde tot een massa kijkers rond zijn 
bord. “Wordt hier een film vertoond?” kwam een omstander 
argeloos vragen. Beide spelers dachten echter niet aan remi-
se en Werner kwam iets verder in het nauw. Toen bleek hij 
goede contacten met vrouwen te onderhouden. In dit geval 
met Vrouwe Fortuna. De tegenstandster zette de koning 
ongelukkig weg en dat kostte de dame. Het was een leuke 
avond. Vreugdevol reden de ASV-ers terug naar Arnhem. Ik 
heb het nooit eerder meegemaakt, dat een team zelfs geen 
remise wist binnen te halen.  Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag Theothorne-2 - ASV-9: Wilma 
Dufrenne (--) - Werner Passchier (1646) 0-1; Dirk Ger-
brands (1488) – Koen van Keulen (1493) 0-1; Henk Lim-
beek (1315) – Horst Eder (1537) 0-1; Piet Loerts (1330) – 
Lion de Kok (1498) 0-1; Jaap Themmen (--) – Hendrik van 
Buren (1500) 0-1; Gerard Pragt (1107) – Ko Kooman 
(1446) 0-1. Eindstand 0-6. 
 
ASV-10 verliest, maar handhaaft zich in 3e klasse: In de 
laatste gezamenlijke wedstrijd in Klasse 3C moest ASV-10 
het opnemen tegen De Elster Toren-2. Er was nog een zeer 
kleine theoretische kans op degradatie, maar dan zou wel 
alles tegen moeten zitten. Ko Kooman startte voortvarend 
tegen een jeugdig talent op bord 6 en bezorgde zijn tegen-
stander in de beginfase een dubbelpion op de b-lijn. Hij 
meende daarmede iets beter uit de opening te zijn gekomen. 
Maar dat had hij toch echt verkeerd gezien. Met zeer vak-
kundige schaakzetten werd Ko finaal van het bord gespeeld. 
Het bleek een jongeman te zijn die de afgelopen maanden 
zeer enthousiast veel te hebben gestudeerd op het schaken en 
dat even in de praktijk bracht. Henk Schunck begon met een 
reuze meevaller door torenwinst na een fout van zijn tegen-
stander. Maar deze gaf zich nog niet gewonnen en wist zo-
danig in het centrum met zijn dame te manoeuvreren dat 
Henk moest kiezen voor zetherhaling om pionpromotie op 
de e-lijn te voorkomen: remise. Theo Koeweiden kwam 
slecht uit de opening en moest zich zwaar verdedigen. Hij 
had het geluk dat zijn tegenstander een kans op stukwinst 
overzag. Maar de druk en aanval gingen door maar verliepen 
steeds stroever. Theo wist zich te ontworstelen en na het 
winnen van een 2-tal pionnen werd de partij zowaar gewon-
nen. Tussenstand 1½-1½. Zouden wij nog een kansje op 
winst of remise hebben? Bryan Hieltjes was goed uit de 
opening gekomen en stond ietsje beter. Hij kon het initiatief 
nemen en zo ontwikkelde zich een mooie spannende partij. 
Het lukte Bryan niet door de verdediging te breken en het 
had alle schijn van remise met wel winstkansen voor Bryan. 
Echter in de afwikkeling kwam hij iets te kort en kon pion-
promotie niet vermijden. Verlies dus. Hans Derendorp had 
een moeilijke avond, wellicht omdat hij alweer met zwart  
speelde. Hij bood lang weerstand aan de toenemende druk 
maar moest uiteindelijk de koning omleggen. Onze laatste 
speler Lion de Kok was zoals gebruikelijk in  een zwaar 
gevecht gewikkeld. Lion heeft als vaste speler op bord 5 
steeds zware tegenstanders gehad. Elke keer mooie partijen 



maar geen winstpartij. Ook in deze laatste partij in deze 
competitie wilde het weer niet lukken. Hij streed moedig 
maar ook hij moest uiteindelijk berusten in weer een verlies-
partij. Eindstand 1½-4½. Inmiddels was bekend dat De To-
ren-8 had verloren en degradeerde. Ondanks ons verlies 
hebben wij ons dus toch weten te handhaven. Ko Kooman  
Gedetailleerde uitslag ASV-10 - Elster Toren-2: Theo 
Koeweiden (1497) - Eric de Visser (1680) 1-0; Lion de Kok 
(1498) - Jan Delhaye (1727) 0-1; Henk Schunck (1467) - 
Peter Bongers (1630) ½-½; Bryan Hieltjes (1176) - Jo 
Engels (1596) 0-1; Hans Derendorp (1365) - Henri Schra-
der (1520) 0-1; Ko Kooman (1446)-Rob Leijser (1214) 0-1. 
Eindstand 1½-4½.  
 
ASV-11 weet degradatie te voorkomen: ASV-11 heeft de-
gradatie uit de 3e klasse voorkomen door winst in de slotron-
de op nummer laatst Kasteel-4. Omdat bovendien De Sleu-
telzet verloor klommen wij zelfs naar de zesde plaats. Een 
terechte plek omdat wij ook van De Sleutelzet hadden ge-
wonnen. Zoals bijna bij al zijn partijen stond Kazem Molla-
hosseini vanuit de opening weer een stuk achter. Soms is het 
vervolg dan al kansloos, soms weet Kazem dat op een of 
andere manier toch tot winst te laten komen. Deze avond 
was gelukkig zo'n avond. Zijn tegenstander was nog zo aar-
dig om niet gelijk op de zesde zet het ongedekte paard van 
Kazem te slaan, maar een toren kon hij niet laten staan. Maar 
toch was het niet veel later afgelopen omdat Kazem gewoon 
bleef doorspelen en zijn stuk terugwon en daarna ook nog de 
partij, zijn tegenstander in vertwijfeling achterlatend waar 
het fout was gegaan. Danny Hageman had een makkelijke 
avond omdat zijn tegenstander een aantal keren een penning 
toeliet. Danny won eerst een loper en even later werd dat een 
toren. Zwart speelde de verloren partij door tot het op 1 zet 
na mat was. Jan Zuidema had het intussen zwaar in een ge-
sloten stelling waarbij zijn tegenstander meer overwicht had 
op het centrum. Hij brak door en dat kostte Jan een kwaliteit 
om nog erger te voorkomen. Dat was hard vechten en wach-
ten tot wit een fout ging maken, want er waren genoeg vallen 
waar hij in kon trappen. Helaas maakte Jan zelf de fout en 
had doorspelen geen zin meer. Op bord 4 had Gerrie Arends 
het wat makkelijker. Zijn tegenstander had al kort na de 
opening zijn pionnen op g5 en h6 geposteerd en ook de ro-
kade bleef uit zodat zijn koningsvleugel kwetsbaar leek. 
Toch duurde het lang voordat Gerrie de druk kon opvoeren. 
Na de verwachte lange rokade van zwart kon Gerrie de d-lijn 
versterken met beide torens en de dame. Dat leidde uiteinde-
lijk tot damewinst. Met mat in het vooruitzicht gaf zijn op-
ponent op. Op bord 3 speelde Jonathan van der Krogt met 
zwart. Na de opening had wit een licht voordeel tot het 
voordeel na een zwakkere damezet verdween maar dit be-
sloot Jonathan meteen maar weer terug te geven. De stukken 
verdwenen langzaam van het bord en uiteindelijk ging Jona-
than het eindspel in met een pion meer, een betere pionnen-
structuur en een betere positie voor zijn koning. Zijn tegen-
stander dacht ik bied maar eens remise aan. Jonathan wees 
dat terecht af maar helaas op zet 39 dacht hij een pion op te 
spelen maar opeens had hij zijn koning in zijn hand en 
speelde hem ook nog de verkeerde kant op. Volgens de 
computer niet de beste zet maar geen man overboord. Echter 
als je dan ook nog eens de volgende zet verprutst dan is de 
voorsprong verdwenen als sneeuw voor de zon. Gelukkig 
bood zijn tegenstander remise aan dat Jonathan aannam. Als 
laatste speelde Tom Katoen nog en dat werd een raar einde. 
Gelukkig was de winst al veilig gesteld. Tom stond de hele 
partij onder druk en kwam zelfs 2 pionnen achter. Maar in 
tijdnood van beide spelers vond Tom zijn momentum en 
pakte een pion terug en het leek dat hij met zijn paard nog 
meer schade ging aanrichten. Echter met 2 minuten op de 
klok moest hij dameruil toestaan en toen zette de wedstrijd-
leider de klok stil. Het bleek dat er geen 10 seconden incré-
ment was ingesteld! Vandaar dat Tom mij vroeg of er na zet 
40 tijd bijkwam, ik had het niet in de gaten. Beide spelers 
kregen er 3 minuten bij en dat gaf zijn tegenstander meer 
lucht want die had al meer tijd. Beide teamleiders wilden dat 
de wedstrijd gestopt werd en vonden remise een terechte 
uitslag. De tegenstander van Tom wilde doorspelen omdat 
hij beter stond. En zo gebeurde. Tom speelde de verloren 
wedstrijd nog wel even door, maar dat was hopeloos. Ik was 
er van overtuigd dat als Tom vanaf het begin zijn 10 secon-
den incrément had gekregen hij zeker remise en waarschijn-
lijk winst had bereikt omdat hij een veel betere snelschaker 
was dan zijn tegenstander. Helaas, maar gelukkig wel ge-
wonnen als team.    Danny Hageman 
Gedetailleerde uitslag ASV-11 - Het Kasteel-4: Kazem 
Mollahosseini (1426) - John Hermans (1458) 1-0; Tom 
Katoen (1613) - Theo Willems (1524) 0-1; Jonathan van 
der Krogt (1448) - Etienne Rutten (981) 1-0; Gerrie Arends 
(1471) - Wim Hermens (--) 1-0; Jan Zuidema (1361) - 

Clemens Levink (1590) 0-1; Danny Hageman (1382) - 
Henk Peters (1063) 1-0. Eindstand 3½-2½.  
 
Winst in slotronde voor ASV-12 en ASV-13: “Zullen we de 
slotronde voor zowel ASV-12 als ASV-13 organiseren?”, zo 
kreeg uw secretaris ergens aan het begin van het seizoen de 
vraag van uw voorzitter voorgelegd. “Anders hebben we 
maar 2 wedstrijden op zo’n avond en met een extra poule 
erbij is het wel zo gezellig”. Zo gezegd zo gedaan en waren 
de teams in de poules 4G en 4I afgelopen vrijdagavond bij 
ASV te gast. ASV-12 trof Velp-6j dat nog volledig puntloos 
aan deze slotavond begon. De jeugdspelers waren kennelijk 
wel een paar keer dichtbij geweest maar tot resultaat had het 
uiteindelijk niet geleid. Ook nu bleef de teller op 0, al was de 
jeugd dichtbij. Dat gold niet in de partijen van Nedzat Su-
lejmani en Theo van Lotringen. Nedzat won al snel materiaal 
en schoof daarna de partij simpel uit waarbij hij onderwijl 
nog meer materiaal kon buitmaken. Niet veel later won 
Theo. Met een korte rokade van wit en een open d-lijn ro-
keerde Theo lang. Toen hij met zijn loper vanaf d7 een stuk 
van wit kon slaan, pakte wit de loper terug en had daarbij 
niet in de gaten dat hij daardoor de dame verloor. Het ont-
stane overwicht gaf Theo natuurlijk beslissend voordeel. Zo 
werd het dus 2-0. Bij Werner Gubbels en met name bij Bert 
Maas duurde het aanmerkelijk langer. Werner had niet goed 
gespeeld zo gaf hij na afloop toe. Het was zelfs kantje boord. 
Gelukkig was hij met zijn aanval net een fractie eerder. Nu 
sloeg hij in op f7 met directe winst net voordat zijn tegen-
stander op g2 kon mat geven. 3-0 dus maar een maximale 
score zat er op dat moment eigenlijk niet in. Bert had in de 
opening al een loper verspeeld en ook verdwenen er gaan-
deweg nog een paard en een toren. Maar wit maakte van dit 
voordeel geen gebruik en liet de damevleugel geheel onont-
wikkeld en slaagde er ook niet in om de dames te ruilen 
waarmee het gevaar volledig zou zijn geweken. De witte 
koning stond in het centrum en was zo een doelwit van de 
resterende zwarte stukken. De witte dame kwam ook nog 
wat buitenspel te staan en dat gaf Bert de kans om met zijn 
b-pion op te rukken naar b3 en met de witte koning op b1 
met de zet Dc2 mat te zetten. De complimenten waren na 
afloop voor de jeugdige opponent van Bert. Met deze verre 
van verdiende partijwinst werd het zo 4-0 voor ASV-12 en 
bleef Velp-6j volledig puntloos. In deze poule werd Schaak-
stad Apeldoorn-5 na een spannende wedstrijd kampioen 
door De Cirkel-4 met 2½-1½ te verslaan. 
Gedetailleerde uitslag Velp-6j - ASV-12: Chao Daniels 
(394) - Nedzat Sulejmani (1365) 0-1; Trustin Burton Göbel 
(--) - Theo van Lotringen (1278) 0-1; Teun Klein Gunne-
wiek (800) - Werner Gubbels (908) 0-1; Lucas Hahné (490) 
- Bert Maas (--) 0-1. Eindstand 0-4. 
 
Aan de andere kant van de zaal speelde ASV-13, dat het 
kampioenschap al had veilig gesteld, tegen Velp-3. Ongesla-
gen blijven was nu het doel en dat lukte. André de Groot 
zette het team op 1-0. Zijn tegenstander liet een loper inslui-
ten die hij vervolgens offerde. Dit gaf André de kans om met 
succes over de f- en g-lijn aan te vallen. De stukken van zijn 
tegenstander stonden hierbij volledig verkeerd en konden 
niet meer als verdediging bijstaan. Peter van Deursen volgde 
al snel. Zijn tegenstander antwoordde niet scherp genoeg na 
de opening en verloor al snel materiaal. Na een stille loperzet 
was het mat in één. Zijn tegenstander zag het niet aankomen. 
Seyma Zararsiz verspeelde in haar partij een stuk en haar 
tegenstander kreeg bovendien een ver opgerukte pion. Sey-
ma wist zich niet te bevrijden en gaf toen tot overmaat van 
ramp nog een stuk weg. Dat was meteen het sein om op te 
geven. Voorlopig stopt ze bij ASV. Maar ze sloot niet uit dat 
ze na haar studie weer bij ASV zou terugkomen. Jan Dieke-
ma kwam beter uit de opening maar in het middenspel ver-
slikte hij zich en verloor een kwaliteit. Het eindspel was 
verloren maar door onnauwkeurigheden van Velpse zijde 
ging het punt toch nog met enig geluk naar Jan. Zo won 
ASV-13 met 3-1 en is daarmee de ongeslagen kampioen!! 
Gedetailleerde uitslag ASV-13 - Velp-3: André de Groot 
(1394) - Hans van Riek (--) 1-0; Peter van Deursen (1244) 
- Willem Cramer (--) 1-0; Jan Diekema (1003) - Hanna 
Wierts (800) 1-0; Seyma Zararsiz (835) - Jonathan van 
Nieukerken (--) 0-1. Eindstand 3-1. 
 
Uitslagen interne competitie 27e ronde (13 april 2017):  
Hogerhorst-Maassen van den Brink 0-1; Gerlich-van de 
Linde ½-½; Fassaert-Huizinga 1-0; R. Wille-Marks 1-0; van 
Ginneken-Peters 1-0; Mollahosseini-de Mol 0-1; Mercan-
Witmans 1-0; Kusters-Schunck 1-0; Kooij-van Belle 0-1; 
Veerman-Zuidema 1-0; Rietbergen-Koeweiden 0-1; Arends-
Derendorp ½-½; van Lotringen-Sulejmani 1-0; Droop-J. 
Sanders 0-1; Rijmer-Diekema 0-1; Visser-Stibbe 0-1. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: van Rijn - Hoogland 1-0. 


