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56e jaargang no. 37      donderdag 16 november 2017
Oploswedstrijd: De tweezet van vorige week was van Kerk-

kamp uit 1910. Wit geeft 
mat in 2 zetten. Oplossing: 
1. Lg3-h2. 
 
Rapid: Volgende week 
donderdag is het alweer 
tijd voor de 2e rapidavond 
en extra competitie. Maar 
eerst vanavond de 11e 
ronde voor de interne. 
 
Schaakdemo: Op 1 novem-
ber jl. werd door ASV in 
Rozet nogmaals een 
schaakdemo verzorgd voor 
Vluchtelingenwerk. Iets 

wat we vorige maand ook deden. Kennelijk beviel dit dus 
goed zodat ASV opnieuw is gevraagd. Zo konden we ons 
weer aan het publiek presenteren. Theo van Amerongen, 
André de Groot, Kees van Keulen en Kazem Mollahosseini 
gaven uitleg en zorgden voor de begeleiding. 
 
Play Live Challenge 2017: Vorige week donderdag was het 
dan zover. Quirine Naber mocht het in Hamburg in een si-
multaan opnemen tegen niemand minder dan wereldkampi-
oen Magnus Carlsen. Prachtig natuurlijk!! 12 spelers hadden 
zich hiervoor gekwalificeerd via de Play Magnus App. In 
deze simultaan kregen de spelers 30 minuten bedenktijd, 
Magnus had diezelfde tijd maar dan voor alle 12 partijen. Het 
was voor Quirine natuurlijk een prachtige ervaring en vooral 
genieten. Ook een bezoek van de deelnemers en Carlsen aan 
het kantoor van ChessBase behoorde tot het programma. Dat 
Carlsen een maatje te groot bleek is verder niet van belang.  
 
Motiefgroep: Afgelopen zaterdag gingen Nico Schoenmakers 
en uw redacteur al vroeg op pad richting Deurne voor de 
najaarsbijeenkomst van de Motiefgroep Schaken. De leden 
van de groep, opgericht in 1984, verzamelen alles wat maar 
met schaken te maken heeft zoals schaakafbeeldingen bv. op 
postzegels, ansichtkaarten, bierviltjes, bankbiljetten, munten, 
speldjes, schilderijen, telefoonkaarten, stripverhalen, strop-
dassen, suikerzakjes, beeldjes, schaaklegpuzzels, handteke-
ningen en andere curiosa. Je kunt het zo gek niet bedenken. 
Voor uw redacteur dus een mooie gelegenheid om wat te 
verkopen en voor Nico om zijn verzameling schaakpostze-
gels aan te vullen. Heeft u iets bijzonders of komt u iets te-
gen waarvan u denkt dat is iets voor de Motiefgroep laat het 
mij dan weten! 
 
Online schaken: Ooit al eens in ASV 1 willen spelen? Dit is 
uw kans!! Sinds kort spelen wij op www.online-schaken.nl. 
Je kan op deze site ook teams maken en het lijkt ons leuk om 
met een ASV team mee te doen. Je kunt zelf kiezen tussen 
1,3,5,7,14 dagen bedenktijd per zet, dus veel vrijheid. Als je 
het leuk vindt kun je alvast een account aanmaken en uitpro-
beren en dan vanaf 2018 komen spelen in het eerste team van 
ASV! We hebben uiteindelijk 32 fanatieke spelers nodig. 
Kijk maar eerst of je het leuk vindt. Bekende nicknamen nu 
al zijn Vermeerjan, Tijsco en Leuwe. Stuur voor het team 
even Schaakfanaat een berichtje, dat is Theo Koeweiden! 
          Jan Vermeer, Theo Koeweiden Tijs v. Dijk 
 
Externe competitie: De resultaten van onze teams afgelopen 
week in de 2e ronde van de OSBO-competitie vielen wat 
tegen. Zo ASV-5 verloor met miniem verschil van de SV 
Mook met 4½-3½. ASV-7 deed het net iets beter want zij 
speelden met 4-4 gelijk tegen SMB-2. ASV-8 won als enige 
team vorige week. Zij deden dat overtuigend met 4½-1½ van 
SMB-4. ASV-10 daarentegen verloor met 4-2 uit bij het 
sterke Theothorne. ASV-11 speelde knap met 3-3 gelijk 
tegen OPC in Oosterbeek. ASV-12 tenslotte kwam met 3½-
2½ net tekort tegen Rhenen-2. Twee thuiswedstrijden nog 
vanavond. Daarbij ontvangt ASV-6 het team van Meppel-2 

en is ASV-9 gastheer van Tornado-1. Intussen heeft ASV-1 
voor de KNSB-beker gespeeld tegen UVS-1. Deze EP was 
toen al klaar. Dus daarover volgende week meer. Wel valt 
nog te melden dat ASV-1 in een vooruitgespeelde partij uit 
de 4e ronde tegen Purmerend via Michiel Blok na een span-
nende partij een 1-0 voorsprong heeft genomen. Mogelijk 
wordt er vanavond nog ook een tweede partij in deze wed-
strijd vooruitgespeeld. 
 
ASV-5 mist teveel kansen: Vorige week donderdag trok het 
vijfde met een 1-0 achterstand op zak naar Mook. Jeroen van 
Ginneken had een week eerder vooruitgespeeld. Hij werd 
onder grote druk gezet en kon zich daar niet onderuitspelen. 
In de kelder van het Môks Café ontspon zich donderdag een 
spannend gevecht. Op papier waren we ruim de zwakkere 
maar daar was op de borden weinig van te merken. Wisse 
Witmans kwam tegen Huub Blom voor de lastige keuze om 
een onzeker avontuur aan te gaan zonder zijn loperpaar of in 
te gaan op zetherhaling. Wisse maakte de verstandige laatste 
keuze. Siert Huizinga zag zijn tegenstander stuntelen in de 
opening. Onze nestor sloeg vervolgens keihard toe. De dame 
werd gevangen en binnen twee uur was de achterstand weg-
gepoetst. Erik Wille verspeelde met een onnozele zet zijn 
openingsvoordeeltje en kwam minder te staan. Het remise-
aanbod was vervolgens in slechte stelling goed getimed. 
Duidelijk was toen dat het eindresultaat rond de 4-4 uit zou 
gaan komen. Rob Huberts had vanuit de opening een win-
nende aanval gekregen. Coen Mekers had licht voordeel 
maar met een grote remisemarge. Xadya van Bruxvoort wor-
stelde tegen een koningsaanval na een vijandelijke stukoffer 
en Tom Katoen stond in een moeilijke stelling een pion voor. 
Stiekem mocht gehoopt worden op 4½. In de tijdnoodfase 
gelden echter andere wetten. Dan komt het op handigheid en 
doortastendheid aan. Helaas bleken de Mookspelers de han-
digere spelers. Tom dacht zijn voordeel flink uit te bouwen 
met een damezet, maar daarbij overzag hij een slim torenof-
fer met dameverlies als gevolg. Xadya vond alle goede ver-
dedigingszetten, maar toch ging het mis. De tegenstander 
kreeg een belangrijke open lijn en na een mindere zet ging er 
in moeilijke positie een toren af. Coen had intussen zijn te-
genstander met een kwaliteitsoffer verrast. Met een stuk 
meer was de winst slechts een kwestie van tijd. Rob miste 
intussen een winstvariant. Zijn aanval liep vervolgens dood 
en in slechte stand pakte Rob de remise als karige beloning 
voor een avond mooi schaak. ASV-5 heeft gevochten als 
leeuwen, maar de spelers vergaten zichzelf te belonen voor 
hun inzet. In december wacht koploper Wageningen-3. Weer 
een mooie uitdaging!   Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag Mook-1-ASV-5: Jan Spoorenberg 
(1963)-Rob Huberts (1853) ½-½; Hans Pos (1999)-Coen 
Mekers (1869) 0-1; Jorg Benningshof (1898)-Jeroen v. 
Ginneken (1768) 1-0; Ton v. Dijk (1813)-Erik Wille (1855) 
½-½; David Norris (1789)-Siert Huizinga (1729) 0-1; Niek 
van Diepen (1779)-Xadya van Bruxvoort (1569) 1-0; Huub 
Blom (1725)-Wisse Witmans (1634) ½-½; Pierre de Leeuw 
(1717)-Tom Katoen (1623) 1-0. Eindstand 4½-3½. 
 
Gelijkspel voor ASV-7: Het werd uiteindelijk misschien een 
terechte 4-4 tegen SMB-2 maar er had meer ingezeten als 
Hub Kusters niet een stelling met groot voordeel had wegge-
geven en uiteindelijk nog verloor. Hedser Dijkstra was als 
eerste klaar, hij zette de partij rustig op. Via bekende paden 
ontstond er een gelijke stelling. Toen zwart middels b6 een 
onnauwkeurigheid beging kon wit de aanval inzetten door 
het spelen van e5-e6.Toen zwart met fxe6 de pion nam was 
de aanval niet meer te stoppen en won Hedser op zet 18. Kort 
daarna kwam Albert Marks remise overeen vanuit de ope-
ning met een gecompliceerd middenspel. Na vereenvoudi-
ging en verwikkelingen die er aan beide kanten bleven werd 
remise overeengekomen. Toen er overwinningen van Jacques 
Boonstra en Werner Passchier volgden hing er een verrassing 
in de lucht. Werner verloor een geïsoleerde pion. Zijn tegen-
stander verknoeide dit voordeel snel toen de stelling onover-



zichtelijk werd. Door een aantal mindere zetten kwam Wer-
ner 2 pionnen voor. Toen hij 2 verbonden vrijpionnen kreeg 
was de partij eigenlijk gespeeld maar zijn tegenstander 
speelde nog door. Pas toen een dame was gehaald en de 
volgende pion het promotieveld bereikt had vond zijn tegen-
stander het welletjes. Ondanks een opgestoken griepje waar-
door Lex behoorlijk ziek was liet hij ons niet in de steek. Hij 
behaalde een keurige remise. Wit speelde behoorlijk passief 
alsof hij de opdracht had niet te winnen. Na wat schermutse-
lingen over en weer bleef een volledig gelijke stelling over, 
waar Lex tevreden mee was. Oscar Mercan kwam slecht uit 
de opening dat kwam vooral omdat hij f7 f6 speelde voordat 
hij gerokeerd had. Zijn tegenstander kwam toen na Dh5 en 
een zet later met Pxg6 in hogere zin gewonnen te staan. Os-
car deed het hier en daar nog handig maar verlies was niet af 
te wenden. Tegelijkertijd verloor ook Hub Kusters zijn partij. 
Hij had van een licht stuk voordeel een toren voordeel kun-
nen maken maar koos er voor om zijn paard op f6 te zetten 
met mat dreiging op h7. Toen hij een paardvork overzag had 
hij weliswaar 3 stukken tegen een toren over maar zijn tegen-
stander had 2 gevaarlijke vrijpionnen wat hem uiteindelijk de 
winst opleverde. Dick Vliek heeft de hele partij minder ge-
staan, toen hij op een gegeven moment een pion achter stond 
en met een zwakke pion bleef zitten hoefde zijn tegenstander 
de druk alleen maar op te voeren. Onder die druk en de druk 
van de klok bezweek Dick uiteindelijk. Hub Kusters 
Gedetailleerde uitslag SMB-2 - ASV-7: Jan Kasteel (1854) - 
Jacques Boonstra (1785) 0-1; Eric de Ridder (1736) - Al-
bert Marks (1721) ½-½; Jacques Ottenheijm (1746) - 
Hedser Dijkstra (1708) 0-1; Peter van den Berg (1679) - 
Dick Vliek (1648) 1-0; Valentijn Phijffer (1677) - Werner 
Passchier (1644) 0-1; Alexander Schippers (1609) - Lex 
van Hattum (1643) ½-½; Thomas Manschot (21682) - Hub 
Kusters ( 1614) 1-0; Allerd Peeters (1565) - Oscar Mercan 
(1542) 1-0. Eindstand 4-4. 
 
ASV-10 strijdend ten onder: In de 2e competitieronde moest 
ASV-10 het opnemen tegen Theothorne-1 uit Dieren. Dit 
team degradeerde vorig seizoen uit de 2e klasse en streeft nu 
uiteraard naar promotie. En dat kan heel goed gelet op de 
sterkte van dit team. Gemiddeld zeker 200 ratingpunten ho-
ger dan ons team stonden we dus voor een zware klus. Bo-
vendien had ons team 2 uitvallers; na behoorlijk wat zoek-
werk konden we toch met een volledig team aantreden met 
invallers Lion de Kok en Theo van Lotringen. Na een uur 
schaken stonden alle partijen vrij gelijkwaardig en zag het er 
niet slecht uit. Ko was de eerste die onderuit ging. Na een 
gelijkopgaande partij met veel afruilen ontstond een eindspel 
met paard en 4 pionnen tegen loper met 5 pionnen. Ko 
meende een doorbraak te kunnen forceren met zijn paard ten 
koste van de verdediging. Dat liep slecht af. Niet hij, maar 
zijn tegenstander kon met een vrijpion doorlopen en promo-
veren. Kort daarna werd het evenwicht hersteld door Henk 
Schunck, die een formidabele partij speelde met wit aan bord 
1. In het middenspel kwam Henk slecht te staan door afruil 
van zijn paard en loper tegen toren. Maar door goede zetten 
(Henk nam de tijd) en een mindere zet van zijn tegenstander 
kon Henk een definitieve aanval inzetten waar zijn tegen-
stander geen antwoord op had. Knap gedaan. Inmiddels zat 
Lion de Kok al enige tijd te worstelen tegen de (op papier) 
sterkste tegenstander. Al in het begin van de partij werd f4 
gespeeld en een koningsaanval volgde. Bij de verdediging 
hiervan werd een verkeerde paardzet gedaan. Toen ook de 
dame van zijn tegenstander bij zet 25 in kon slaan op g6 
stond Lion technisch al verloren. Kazem Mollahosseini was 
in een razend tempo aan de slag gegaan en stond na ruim een 
uur schaken (zijn tegenstander had een uur gebruikt en Ka-
zem 10 minuten) gewonnen. Maar zoals dat wel meer ge-
beurt, binnen enkele zetten was het overwicht omgeslagen en 
eindigde de partij tot grote teleurstelling van Kazem in ver-
lies. Jan Zuidema en Theo van Lotringen waren toen nog 
allebei in een spannende partij verwikkeld. De tegenstander 
van Theo (met zwart) had de partij geopend met een ko-
ningsgambiet, dat Theo niet aannam. In het vervolg rokeerde 
wit kort en kwam met beide paarden in het centrum waardoor 
zwart niet kon rokeren. Het ene paard werd geruild en het 
andere verjaagd met pionnen. Direct daarna werd de lijn van 
de witte loper geblokkeerd waardoor zwart vanuit d4 de 
diagonaal naar de open koningsvleugel kon bezetten. Theo 
rukte op met zijn pionnen, die wit niet kon slaan zonder de 
opgesloten loper te verliezen. In het eindspel kon wit de 
laatste 2 stukken ruilen en een pion vrij spelen. Dit was een 
winstkans voor wit. Zijn tegenstander besloot dat niet te 
doen, waardoor Theo ontsnapte en tot remise werd besloten. 
Jan en zijn tegenstander speelden een vrij complexe partij. Ze 
zagen allebei regelmatig zaken over het hoofd, maar even zo 
vaak hadden ze elkaar goed door en bleef het spel spannend 
en in balans. Het pionneneindspel met voor Jan een loper en 
zijn tegenstander een paard speelde zich af op 2 uiterste 

plekken op het bord. Geen van beiden kon de winst naar zich 
toetrekken, dus ook remise. Eindstand 4-2, een alleszins 
redelijke uitslag.    Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag Theothorne-1 - ASV-10: Piet Gom-
mers (1811) - Henk Schunck (1520); Cor Vrouwenraets 
(1854) - Lion de Kok (1475) 1-0; Bob Coenen (1532) - Ka-
zem Mollahosseini (1369) 1-0; Dick van Rumpt (1689) - 
Theo van Lotringen (1230) ½-½; Dick Vermeulen (1498) - 
Ko Kooman (1412) 1-0; Harm Boertien (1678) - Jan Zui-
dema (1336) ½-½. Eindstand 4-2. 
 
ASV 12 nipt ten onder: In de wedstrijd van ASV-12 tegen 
Rhenen-2 werd de score al snel geopend. Onze tegenstanders 
namen meteen een voorsprong. Bob Sanders was namelijk al 
snel als eerste klaar. Hij koos voor een snelle aanval op de 
koning van zijn tegenstander. Daarbij liet hij in zijn eigen 
stelling gewoon stukken slaan. Met een paard en toren achter 
viel hij hard aan met zijn pionnen, dame en loper. Het zag er 
gevaarlijk uit maar zijn tegenstander wist het allemaal te 
verdedigen, en de aanval liep dood. Bob had toen te weinig 
materiaal om zich te verdedigen (0-1). Hans Meijer won een 
pion in de opening, gevolgd door een kwaliteit in het mid-
denspel via een mooie combinatie. Daarna kon hij rustig 
werken aan het plaatsen van de torens op de 7e rij waar zijn 
tegenstander geen antwoord meer op had (1-1). Jan Diekema 
had een gelijkopgaande partij waarin zijn tegenstander uit-
eindelijk met een combinatie en schaakjes een tweetal pion-
nen wist te winnen. Jan probeerde die terug te krijgen maar 
verloor hierbij een kwaliteit. In het eindspel moest hij een 
stuk geven en dit kostte de partij (1-2). André de Groot had 
ook lange tijd een gelijke partij. Na de opening ontstond er 
een moeilijke stelling met de stukken allemaal aangevallen, 
gepend en vorken dreigend. Een verkeerde damezet van de 
tegenstander leverde een stuk op. Daarna kon er afgeruild 
worden en kwam er nog een stuk bij, waarna opgegeven 
werd (2-2). Constant Nieuwenstein verloor in de opening een 
stuk. Wat hij ook probeerde, niets lukte, en toen de dames 
moesten worden geruild bleef er een onhoudbare stelling 
over (2-3). Theo van Lotringen, tja wat moet ik van die partij 
zeggen. Het was gelijk en het bleef gelijk, er bleek nergens 
een moment te zijn waarop een van de spelers een materieel 
voordeel kon winnen. De vrede werd dan ook aan het einde 
van de avond getekend (2½-3½). Weliswaar verlies maar 
toch een mooi resultaat, nadat wij de 1e ronde vrij waren en 
moesten toezien hoe de andere 6 teams in onze poule alle-
maal een 5-1 uitslag hadden genoteerd.  André de Groot 
Gedetailleerde uitslag ASV-12 - Rhenen-2: Bob Sanders 
(1410) - Rene Hovestad (1567) 0-1; André de Groot (1397) 
- Gerard de Visser (1590) 1-0; Theo van Lotringen (1230) - 
Geurt van Veenendaal (1448) ½-½; Hans Meijer (1352) - 
Jan Polders (1423) 1-0; Jan Diekema (1028) - Jan Jonkers 
(1368) 0-1; Constant Nieuwenstein (--) - Ries Pikaart (--) 0-
1. Eindstand 2½-3½.  
 
Daglichtschaak: Op de 2e schaakmiddag in dit seizoen kwa-
men 15 schakers de gezelligheid zoeken. Edwin Peters had 
een vrije dag en wat kun je dan beter doen dan het Daglicht-
schaak te bezoeken? In de A-groep speelden in de 1e ronde 
de nrs. 1 en 2 tegen elkaar. Hans Donker gaf de partij op, 
maar Rob Cornips accepteerde dat niet en eiste remise. De 
wedstrijdleider werd erbij gehaald en die verklaarde dat de 
eis een verregaande vorm van sportiviteit betrof en dat dit 
gehonoreerd diende te worden. Zo heerst er een haast “te 
vriendelijke sfeer” bij het Daglichtschaak. Hub Kusters en 
Jan Vermeer scoorden deze middag beiden 3 punten en kre-
gen zo aansluiting bij de top. Ko Kooman en nieuwkomer 
Edwin Peters behaalden 2 punten, waarmee ze zich in de 
middenmoot nestelden. Horst Eder kwam o.a. door een zege 
op Jacco Reiding op 1½ punt. In de B-groep was de remise 
van Jan Schoenmaker opvallend. Mede daardoor bleef hij 
koploper. Wel kwam Tjabbe Jansen dichterbij door de zeges 
op Gerrit Jansen en John Berfelo. Ben Bergen had een zware 
middag. Hij ontmoette drie sterke A-spelers en moest tegen 
hen het onderspit delven. Ko Kooman en Kazem Molla-
hosseini scoorden 2 punten, al had Ko graag de volle buit 
binnengehaald. Kazem scoorde 2 remises en een winstpartij 
keurig. Sjors Rengers zorgde voor 1½ punt door winst op 
Fritz 8 en remise tegen Kazem. De volgende ronde vindt 
plaats op dinsdag 5 december om 14.00 uur bij het NIVON 
in De Wasserij, Molenbeekstraat 26a.  Jan Vermeer 
 
Uitslagen interne competitie 10e ronde (9 november 2017): 
Berkhout - P. Verhoef ½-½; Boel - van de Linde ½-½; Hen-
driks - Gerlich ½-½; R. Wille - de Mol 0-1; Kusters - Peters 
1-0; Koen van Keulen - Boonstra 0-1; Passchier - Mercan ½-
½; van Buren - Schunck ½-½; Kees van Keulen - Kooman 
½-½; Mollahosseini - Wijman 0-1; Zuidema - J. Sanders 1-0; 
Hartogh Heijs - Droop ½-½; Stibbe - Rijmer 1-0; Burger - 
Gubbels 0-1. 


