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Oploswedstrijd: Vorige week hadden we een beroemde 
stand die zelfs op een postzegel afgebeeld staat. Is het een 
studie of een partijstand? Objectief gezien is het uit een 
partij namelijk een vluggertje tussen Capablanca en Lasker. 
Zij speelden in 1914 in Berlijn een vluggertjesmatch, die 
door de Cubaan met 6½-3½ werd gewonnen. Sommige au-
teurs noemen het echter ook wel een studie. Het doet er 

weinig toe. Wit speelt 
en wint. Oplossing: 1. 
Pxc7, Pxc7 2. Ta8+, 
Pxa8 3. Kc8 of na slaan 
door de koning: 
2...Kxa8 3. Kxc7, Ka7 
4. Kc6, Ka8 5. Kxb6 
en de pion loopt door. 
 

Rapid: Vanavond al-
weer de 8e ronde in de 
interne competitie. Een 
mooi moment om het 
volgende week, 26 

oktober, even te onderbreken. Dat doen we met de 1e speel-
avond in de rapidcompetitie. Ook de extra competitie start 
dan weer voor degenen die geen liefhebber is van rapid. We 
hopen ook dan natuurlijk weer op veel belangstelling! 
 

Externe competitie: Vorige week begonnen ook de andere 
poules in de OSBO-competitie. Voor ASV startte dat op 
onze vorige clubavond met 5 wedstrijden waarvan 2 thuis en 
3 uit. Een succesvolle avond werd het bepaald niet. ASV-5 
boekte nog wel een prima 4-4 gelijkspel tegen het sterke 
PION-2 uit Groesbeek. ASV-10 ging echter met 4-2 ten 
onder tegen Ons Genoegen uit Almen. De drie uitwedstrij-
den gingen allen verloren. ASV-6 verloor met 5½-2½ in 
Zwolle tegen ZZS! ASV-8 eindigde met een nipt verlies van 
3½-2½ tegen de Millingse SV. ASV-9 verloor ruim met 4½-
1½ bij Wageningen-5. Werd er dan door geen enkel team 
gewonnen zult u zich afvragen….? Welnu, gelukkig won 
ASV-7 vrijdag jl. na zware strijd met 6-2 van de jeugd van 
De Toren-5. Vanavond nog 1 wedstrijd thuis. ASV-11 ont-
vangt Wageningen-6. ASV-12 is deze ronde vrij. 
 

Prima gelijkspel ASV-5: Met een geheel vernieuwd vijfde 
team (alleen Xadya van Bruxvoort is nog over van afgelopen 
seizoen) stuitten we meteen op een van de sterkste tegen-
standers, PION-2 uit Groesbeek. ASV-5 is nu een mix van 
jong en oud en dat functioneert goed samen zo bleek. Erik 
Wille kwam er aan het eerste bord niet aan te pas. Een fout 
in de opening leidde tot groot nadeel. In 17 zetten gingen de 
stukken terug in het doosje. Hierna volgde een degelijke 
remise van Xadya, die geen moment in gevaar kwam. 
Nurzhan Khamiyev toonde aan een grote aanwinst te zijn. 
De uit Kazachstan afkomstige student speelde groots. Met 
een fraaie damezet bezegelde Nurzhan het lot van zijn tegen-
stander. Vervolgens verloor Coen Mekers. Ook hier was het 
een kleine onnauwkeurigheid die op de lange termijn voor 
groot nadeel zorgde. Leo Wijnhoven tikte het netjes uit. 
Vervolgens volgde een enerverende tijdnoodfase. Rob Hu-
berts leek kansen te hebben, maar hij had weinig tijd. Het 
voordeel bleek uiteindelijk ook gering, dus werd voor remise 

gekozen. PION-2 nam die remise graag aan, omdat op dat 
moment de winst zeker leek voor de Groesbekers. Hoe an-
ders was de afloop. Tom Katoen speelde een verdienstelijke 
partij, maar in het eindspel bleken twee pionnen tegen de 
kwaliteit toch beter voor de pionnen. Tijdsoverschrijding 
kostte de partij die anders in het eindspel verloren gegaan 
zou zijn. Wisse Witmans was een stuk achterop geraakt 
nadat hij aanvankelijk vooral positionele problemen had. In 
tijdnood regende het blunders. Wisse viste twee stukken op, 
maar op weg naar de zege deed hij een onreglementaire zet. 
Na wat commotie werd de partij met een tijdcompensatie 
hervat. Wisse haalde toen alsnog het punt binnen. Siert Hui-
zinga stond lang gedrukt tegen Michel Auwens, maar in 
tijdnood was Siert heel scherp. Uiteindelijk verkoos zijn 
tegenstander voor een dameoffer tegen twee stukken. Ver-
volgens werden er een heleboel zetten op het bord gekwakt 
en aan het eind zette Siert zijn tegenstander mat. 4-4 een 
knappe ontsnapping.   Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - PION-2: Erik Wille (1855) - 
Wopke Veenstra (1959) 0-1; Coen Mekers (1869) - Leo 
Wijnhoven (1991) 0-1; Nurzhan Khamiyev (--) - Wim Gie-
len (1931) 1-0; Rob Huberts (1853) - Ton Thijssen (1846) 
½-½; Siert Huizinga (1729) - Michel Auwens (1833) 1-0; 
Xadya van Bruxvoort (1569) - John Molenaar (1791) ½-½; 
Wisse Witmans (1634) - Ronald Zollinger (1826) 1-0; Tom 
Katoen (1615) - Jo de Valk (1699) 0-1. Eindstand 4-4. 
 

ASV-6 verliest in Zwolle: In de 1e ronde in de 1e klasse A 
trok het zesde naar Zwolle om het eerste team van ZZS, wat 
staat voor Zwolle Zuid Schaakt, te bestrijden. Het werd een 
boeiende schaakavond, die helaas eindigde in een geflatteer-
de overwinning voor de Zwollenaren. Nico Schoenmakers 
verloor een belangrijke pion en vertelde dat hij er in het 
vervolg niet meer aan te pas kwam. Een snelle 1-0 achter-
stand die echter kort daarop goedgemaakt werd door Robert 
Naasz. Hier hetzelfde verhaal, maar nu in ons voordeel. 
Robert won een pion en na enkele onhandige zetten van zijn 
tegenstander, voerde hij de partij gedecideerd tot winst. 
Hierna had Theo van Amerongen voor een volgend winst-
punt moeten zorgen. Met een mooie aanval had Theo een 
kwaliteit veroverd maar hij blunderde snel hierna onnodig 
een belangrijke pion, waarop zijn tegenstander in iets betere 
stelling voor hem remise aanbood met nog 5 minuten tijd 
terwijl Theo nog ruim een uur over had. Theo liet voorlopig 
zijn klok doorlopen en wachtte af. Inmiddels werd er ook bij 
Piet de Mol remise aangeboden. Daar was na de opening een 
gelijke stand ontstaan maar toen Piet de stelling ingewikkeld 
ging maken, moest hij erkennen dat hij er niet verder door-
heen kwam. Na het bekijken van de andere 4 partijen kreeg 
Piet toestemming om de remise te accepteren. De 4 partijen 
werden als iets gunstiger voor ons getaxeerd. Hans Rigter en 
Jeroen Kersten hadden kleine plusjes en bij Jacques Boon-
stra en Edwin Peters was er sprake van evenwicht. Het zou 
echter snel anders uitpakken. Edwin deed enkele minder 
goede zetten en stond ineens helemaal verloren. Jeroen 
kwam een pion voor en bij Hans kwam er een vervlakkend 
eindspel op het bord. Hij kwam niet verder dan remise. Je-
roen ging remise uit de weg, maar nam daarbij teveel risico 
en kwam in een matnet terecht. Jacques had in een onover-
zichtelijke stelling en bij wederzijdse tijdnood nog steeds 



kansen op een punt. Op dat moment riep Nico Theo tot de 
orde en verzocht hem zijn partij voort te zetten en het remi-
seaanbod van een uur daarvoor af te slaan. Helaas liep het bij 
Jacques snel mis. De zware stukken van zijn tegenstander 
kwamen binnen en hij kon mat niet meer voorkomen. Theo 
speelde nu als laatste. Met enige moeite kon hij de stelling in 
evenwicht houden en kwam er een toch wel grote uitslag van 
5½-2½ als eindstand uit.  Theo van Amerongen 

Gedetailleerde uitslag ZZS! - ASV-6: Karel Schoenmaker 
(1958) - Jeroen Kersten (1834) 1-0; Jan Bongaerts (1843) - 
Nico Schoenmakers (1753) 1-0; Tonnie Rekveld (1820) - 
Hans Rigter (1789) ½-½; Rick Wouda (1811) - Robert 
Naasz (1752) 0-1; Yurian Harjono (1747) - Edwin Peters 
(1718) 1-0; Bert van Drongelen (1725) - Piet de Mol (1783) 
½-½; Anthon Kluijfhout (1618) - Jacques Boonstra (1785) 
1-0; Ruben Jaspers (1568) - Theo van Amerongen (1717) 
½-½. Eindstand 5½-2½.  
 

Routine ASV-7 wint: Afgelopen vrijdag begon voor ASV-7 
het nieuwe seizoen in de OSBO competitie tegen het jeugd-
team De Toren 5. Routine tegen jeugd dus. Geen onbekende 
tegenstander voor sommigen want vorig seizoen eindigde de 
wedstrijd met ASV-8 na een 4-0 voorsprong in 4-4. Het 
duurde dit keer lang voordat er tekening in de strijd kwam. 
De eerste partij eindigde in remise. De tegenstander van Hub 
Kusters kwam met het koningsgambiet op de proppen met 
als derde zet De2. Hub besloot om met Lh4 en Dh4 tot afruil 
over te gaan om zo de pluspion proberen te behouden. Dat 
pakte vervolgens totaal verkeerd uit toen hij met een ver-
keerd ingeschat schijnoffer de stelling probeerde te vereen-
voudigen. Door een tussenschaakje had hij weliswaar een 
pion meer maar zaten er enkele zwaktes in zijn stelling waar 
zijn tegenstander wel raad mee wist. Hij won de geofferde 
pion snel terug en dwong Hub tot verdere afruil waarna een 
eindspel van loper tegen paard overbleef. Met handig spel 
dwong de jeugdspeler remise af door zetherhaling. Het eerste 
volle punt kwam van Albert Marks. Hij opende met 1 c4 
(verrassing) noemde hij het zelf. Meestal of altijd (?) speelt 
hij e4. Na het middenspel kreeg Albert veel druk op de da-
mevleugel van zijn tegenstandster die met zwart lang gero-
keerd had. Toen zijn "zwarte loper" de diagonaal h2-b8 tot 
zijn beschikking had vond hij het tijd voor een mooie offer-
combinatie eindigend in mat. Vervolgens liepen we snel uit 
naar een 4½-½ voorsprong door overwinningen van Hedser 
Dijkstra, Dick Vliek en Lex van Hattum. Bij Hedser kwam 
er een f4-Siciliaan op het bord waarin hij snel tot d7-d5 
kwam. Hij offerde een pion, verkreeg het loperpaar en initia-
tief wat beslissend was in de aanval. Ook de tegenstander 
van Dick maakte er een Siciliaan van met lange rokade. Dick 
offerde een pion om een open lijn te krijgen. Hij bleef een 
pion achter maar had voldoende compensatie in de vorm van 
actief spel. Met een kleine tactische wending kreeg hij een 
vrijpion die niet meer te stoppen was. Lex kwam in een soort 
Pirc terecht, waarin zijn tegenstander slordig speelde. Door 
gebruik te maken van een penning op d6 (toren op d1 dame 
op d8 ) won Lex middels Pxe5 een pion. Even later volgde 
een tweede pion. Lex dacht een makkelijke avond te krijgen 
maar het werd een lastige open stelling met zware stukken 
en matdreigingen van zijn tegenstander. Lex verspeelde zijn 
voordeel grotendeels waardoor de stelling vervlakte. Uitein-
delijk wist hij met beide torens en een pion de zevende rij te 
bereiken waarbij de zwarte dame in een rechthoekje gevan-
gen zat. Via een paar schaakjes wist Lex een toren te winnen 
waarna zijn tegenstander opgaf. Overigens maakten zowel 
Dick als Lex hun debuut in een ASV-team waar zij vorig 
jaar nog voor De Toren uitkwamen. De overige drie partijen 
eindigden in remise. Jacques Boonstra lette even niet op in 
de opening waardoor wit gemakkelijk aanvalsspel kreeg. Via 
een kwaliteitsoffer en gecombineerde druk van dame en 
paard op g2 kreeg zwart voldoende tegenspel. Toen wit de 
kwaliteit terug gaf bleef er een gelijkwaardige stelling over 
waarna het remise werd. Werner Passchier stoorde zich aan 
het schijnbaar ongeïnteresseerde spel van zijn tegenstander. 

Deze keek vaak om zich heen ook als hij aan zet was. Hier-
door had hij moeite met zijn eigen concentratie. Tussendoor 
kreeg hij het advies van Ruud, "je speelt tegen het bord". 
Werner probeerde nog lang op winst te spelen, hij had im-
mers een pion meer maar met voor beiden een dame en toren 
plus weinig tijd wist hij niet het goede plan te vinden. Zijn 
tegenstander verdedigde uitstekend. Oscar Mercan kwam in 
een Ruy Lopez beter tot gewonnen te staan. Hij veroverde 
eerst de kleine kwaliteit, nam bezit van de a-lijn en dacht zo 
beslissend voordeel te verkrijgen. Zijn dame werd echter 
ingesloten waardoor hij deze moest ruilen voor een toren. 
Oscar rechtte zijn rug, toonde karakter en wist de koning in 
een hoek te drijven waar hij met minder dan een minuut op 
de klok eeuwig schaak wist te vinden. Een knappe prestatie. 
Uiteindelijk werd het een ruime 6-2 overwinning. Een mooi 
begin met perspectief.   Hub Kusters 
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - De Toren-5j: Jacques 
Boonstra (1785) – Sara Martinez (1546) ½-½; Albert 
Marks (1721) – Lise Heskes (1418) 1-0; Hedser Dijkstra 
(1708) – Frank van Wijngaarden (1414) 1-0; Dick Vliek 
(1648) – Imre Woest (1385) 1-0; Werner Passchier (1644) 
– Lars Rutjens (1354) ½-½; Lex van Hattum (1643) – 
Mark Bakker (1331) 1-0; Hub Kusters (1614) – Sasa Al-
bers (1206) ½-½; Oscar Mercan (1542) – Thiemen Dekker 
(757) ½-½. Eindstand 6-2. 
 

Ruim verlies ASV-9: Het negende is verbazend slecht be-
gonnen aan de nieuwe OSBO-competitie. De uitwedstrijd 
tegen Wageningen-5 werd verloren met 4½-1½. En dit ter-
wijl de gemiddelde ASV-rating hoger lag. Alle partijen wer-
den pas na lange strijd afgerond. Bij dit alles was er een 
opmerkelijk feit. Normaal moeten wij het van onze staart 
hebben. De top moet meestal tegen dorpskampioenen spelen 
en daar zitten vaak goede spelers tussen. Nu kwamen de 
punten van de topborden en dat was niet toevallig. Koen van 
Keulen ging gewoon door, waar hij gebleven was. Al snel 
kon men vermoeden, dat hij het volle punt ging halen. Hij 
was namelijk duidelijk de baas op het bord. Ook bij Zekria 
Amani had ik eerst dat idee. Hij kreeg een duidelijk over-
wicht en won een kwaliteit. Maar zijn tegenstander kon flink 
afruilen. Zekria leek zeer teleurgesteld. Nog geruime tijd 
poogde hij het eindspel K+T tegen K+L te winnen. Onze 
man stelde, dat hij dat wel vaker had gewonnen. Maar dat 
gaat waarschijnlijk alleen tegen tegenstanders die bereid zijn 
mee te werken. Voor het eerst speelde Arjan Hoenselaar mee 
in ons team. Het werd een verliespartij, maar dat was onver-
diend. Hij kwam duidelijk goed te staan leek zelfs te gaan 
winnen toen een uitglijder aan alle hoop een einde maakte. 
Kees van Keulen moest tegen twee dames optornen. Die 
achter het bord had even kwalijke plannen als die op het 
bord. Kees verloor een stuk en kon alleen nog maar tegen-
sputteren. Pim Rijmer was zo aardig om de in Oostenrijk 
verblijvende Horst Eder te vervangen. Hij moest tegen een 
veel hogere Elo optornen. Dat deed hij strijdvaardig en leek 
overeind te blijven. Maar heel langzaam moest hij toch ter-
rein prijsgeven. Ikzelf moest als eerste opgeven. Een ver-
diende winst voor mijn tegenstander. Hij speelde uiterst 
nauwkeurig naar een piondoorbraak, die niet te keren bleek.
     Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag Wageningen-5 - ASV-9: Gerrit Wal-
stra (1602) - Zekria Amani (1621) ½-½; Rijk Timmer 
(1448) - Koen van Keulen (1559) 0-1; Wim Wiegant (1435) 
- Arjan Hoenselaar (1548) 1-0; Arnoud Roothaan (--) - 
Hendrik van Buren (1527) 1-0; Anja Janssen (1300) - Kees 
van Keulen (1390) 1-0; Henk Bakker (1351) - Pim Rijmer 
(--) 1-0. Eindstand 4½-1½.  
 

Uitslagen interne competitie 7e ronde (12 oktober 2017): 
Berkhout - Wilgenhof 0-1; Knuiman - van de Linde ½-½; 
van Willigen - R. Wille ½-½; Naber - Passchier 1-0; van 
Belle - Kusters 0-1; van Lotringen - Wijman 1-0; Nieuwen-
stein - J. Sanders 0-1; Hartogh Heijs - Diekema 1-0; Stibbe - 
Burger 1-0; Stomphorst - Noordhuis ½-½. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: Blok - van Rijn 0-1. 


