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Oploswedstrijd: Vorige week ging het om de laatste zetten 
van een studie van de Duitser Hyna uit 1955. Zwart heeft in 
het diagram net Th5-h6+ gespeeld. De witte koning moet 
eeuwig schaak ontlopen, maar ook rekening houden met de 
loper op d1. Dit lijkt moeilijker dan het is. Oplossing: 1. 

Ke5, Th5+ 2. Kd4, Td5+ 
3. Kc3 (want op Kd5 
volgt h1D met schaak), 
Tc5+ 4. Kb4, Tc8 (het 
zwarte probleem is dat hij 
zowel de achtste rij maar 
ook de h-lijn moet afdek-
ken) 5. Th4 en het is uit. 
 
Rapid: Vanavond de 2e 
speelavond in de rapid-
competitie en de extra 
competitie. Veel schaak-
plezier!! 
 
Externe competitie: Nog 2 

wedstrijden stonden er vorige week op het programma. 
Daarbij wist ASV-6 een prachtig gelijkspel te boeken tegen 
het sterke Meppel-2. ASV-9 was duidelijk de mindere van 
Tornado-1. Het werd 1½-4½. Zaterdag a.s. gaan onze eerste 
vier teams verder met alweer de 4e ronde. Een thuiswedstrijd 
dit keer dus u bent vanaf 13.00 uur van harte welkom in 
Brasserie Servontyn in het Lorentz. ASV-1 treft Purmerend. 
Het staat 1-0 vanuit een vooruitgespeelde partij. Vanavond 
wordt er ook nog een tweede partij vooruitgespeeld. ASV-2, 
intussen afgezakt naar plaats 9, moet nu eindelijk weer eens 
winnen. Hoogeveen is de tegenstander zaterdag. Dat team 
heeft 2 punten meer. ASV-3 kan opnieuw belangrijke punten 
behalen en wel tegen SG Max Euwe-3 uit Enschede. Bij 
verlies zakt het derde weer onder de streep. Een belangrijk 
duel dus!! Dat geldt ook voor ASV-4 dat Schaakstad Apel-
doorn-3 als tegenstander treft. Beide teams hebben 2 punten. 
De winnaar doet goede zaken. Hieronder staan de uitslagen 
en standen na de 3e ronde. 
 
Stand/uitslagen 3e ronde KNSB/Promotieklasse OSBO: 

 

KNSB 1e klasse A: Oud Zuylen Utrecht – ASV-1 6½-3½; 
Purmerend - AAS 5-5; Wageningen-1 - Charlois Europoort 
1-9; SISSA-2 - Philidor 1847 5½-4½; Messemaker 1847 - 
Caïssa 6½-3½. 
KNSB 3e klasse A: Sneek-ASV-2 5-3; Hoogeveen - Gronin-
ger Combinatie-3 4½-3½; Emanuel Lasker-Zevenaar 6-2; 
SISSA-3 - Philidor 1847-2 3-5; Het Kasteel - BSV Benne-
kom 3-5. 

KNSB 3e klasse C: Paul Keres-4 – ASV-3 3½-4½; SG Max 
Euwe-3 - SMB 3-5; Wageningen-2 - De Toren-2 4-4; Am-
sterdam-West - BSG-2 3-5; PSV/DoDo - Caïssa-3 3-5. 
OSBO Promotieklasse: Doetinchem - ASV-4 5½-2½; 
Schaakstad Apeldoorn-3-O&O 3½-4½; Koningswaal - Ro-
kade 4½-3½; UVS-3-VDS 2½-5½; UVS-2-Voorst 3½-4½. 
 
Knap bekersucces ASV-1: Het eveneens in de 1e klasse van 
de KNSB spelende UVS-1 (maar dan in de parallelgroep 1B) 
was de tegenstander van ASV-1 in de 2e KNSB-bekerronde. 
Een pittige loting dus. Dat bleek ook wel uit de gemiddelde 
tegenstand dat maar liefst 160 punten in het voordeel van 
UVS uitwees. Een team dus met bepaald geen misselijke 
spelers. Maar ASV-1 wist zich toch na een spannende strijd 
via een barrage te plaatsen voor de volgende ronde. Echt een 
geweldige prestatie! Michiel Blok zette ASV op voorsprong. 
Via een degelijke opening kwam hij met een prettige plus in 
het middenspel. Dit resulteerde in gaten in de stelling van 
zijn tegenstander en daar profiteerde Michiel van. Via Tom 
Bus werd het echter weer gelijk. Een pionoffer van hem 
leverde onduidelijk spel op. Zijn tegenstander plaatste een 
tegenoffer via een kwaliteit. Daardoor kwam Tom in de 
problemen. Het bleek niet te houden. Pieter Verhoef kwam 
na een vlakke opening na 20 zetten in een dame-eindspel 
terecht. Daarin had Pieter een geïsoleerde dubbelpion. Het 
leek binnen de remisemarge, maar de tegenstander wist het 
eindspel goed uit te melken. Toch werd het nog gelijk. Otto 
Wilgenhof kwam prettig uit de opening en had het loperpaar. 
De tegenstander offerde een pion om de stelling te sluiten. 
Daarmee kwam Otto gewonnen te staan, maar het dan ook 
nog winnen was een ander verhaal. Met nog twee seconden 
op de klok was er een remisestelling, maar de tegenstander 
ging op winst spelen. Tijdens die winstpoging overzag de 
UVS-er een combinatie die Otto alsnog een stuk opleverde 
en daarmee een 2-2 eindstand. Het snelschaken moest nu de 
beslissing brengen. Daarin won Michiel opnieuw na een 
ingewikkelde partij waarin hij tactisch de betere was. Na 
verlies van Tom Bus sloegen Otto en Pieter toe. Bij Otto was 
het uiteindelijk een matgrap die de stelling redde en na een 
afwikkeling naar een pionneneindspel won Otto. Op dat 
moment stond ook Pieter straal gewonnen. Zo werd het na 
het snelschaken 3-1 en ASV-1 bekert verder. 
Gedetailleerde uitslag UVS-1 – ASV-1: Jaap Houben 
(2313) – Otto Wilgenhof (2212) 0-1 (0-1); Paul Span (2275) 
– Pieter Verhoef (2070) 1–0 (0-1); Lukas van der Linden 
(2271) – Tom Bus (2098) 1–0 (1-0); Joost Retera (2251) – 
Michiel Blok (2090) 0-1 (0-1). Eindstand 2–2. Na beslissing 
via snelschaken wint ASV-1 met 3-1. 
 
Sterk gelijkspel ASV-6: Meppel-2, een van de sterkste teams 
uit de 1e klasse A, slaagde er in ronde 2 niet in om van ASV-
6 te winnen. Na een enerverende schaakavond werd het een 
gelijkspel 4-4. Vooral de top-3 van Meppel-2 is met een 
gemiddelde Elo van 2000 ongewoon sterk. Het team van 
Meppel komt regelmatig in aanmerking om te promoveren 
maar het ziet daarvan af omdat men de voorkeur geeft om op 
een doordeweekse avond te spelen in plaats van op zaterdag. 
Edwin Peters zorgde voor de eerste beslissing. Met zwart 
offerde hij een pion voor aanval. Toen hij daarna de koning 
naar de derde rij dwong, blunderde zijn opponent door met 
de dame in een familieschaak ten onder te gaan. Theo van 
Amerongen was inmiddels een pion kwijtgeraakt. Hij kon 
echter afwikkelen naar een toreneindspel van 3 tegen 4 pion-
nen op de koningsvleugel. Na zetherhaling werd remise 
overeengekomen. Piet de Mol had inmiddels een remiseaan-
bod in beraad. De stelling bood eigenlijk alleen Piet’s tegen-
stander enig perspectief via een verbonden vrijpion. Hiermee 
kwamen we op een 2-1 voorsprong. Snel trok Meppel de 
stand weer gelijk. Van Koningsveld (elo 2092) was voor 
onze Jeroen Kersten een maatje te groot. In een gecompli-
ceerde stelling zag hij eenvoudigweg meer dan Jeroen. Nico 
Schoenmakers aan bord 2 verloor kort hierna. Nico mocht 

KNSB 1e klasse A:   KNSB 3e klasse A: 

1 Oud Zuylen Utrecht 6  18½ 1. Emanuel Lasker 6  16 
2 Charlois Europoort 5  23 2 Sneek 5  14 

3 Purmerend 4  17 3 BSV Bennekom 4  14 
4 SISSA-2 4  15½ 4 Hoogeveen 4  12 
5 Messemaker 1847 3  15 5 Groninger Combinatie-3 2  12½ 
6 Caïssa 3  14½ 6 Philidor 1847-2 2  11½ 
7 Wageningen 2  10½ 7 Het Kasteel 2  11 
8 ASV-1 2  10½ 8 Zevenaar 2  10½ 
9 AAS 1  13½ 9 ASV-2 2    9½ 

10 Philidor 1847 0  12 10 SISSA-3 1    9 
KNSB 3e klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 

1 BSG-2 6  15 1 Koningswaal 6  15½ 
2 Amsterdam-West 4  14 2 UVS-2 4  17 
3 De Toren-2 4  13½ 3 Rokade 4  14½ 
4 Caïssa-3 4  13½ 4 Voorst 4  12 
5 SMB 4  12 5 Doetinchem 4  11½ 
6 Paul Keres-4 2  12½ 6 O&O 2  11½ 
7 PSV/DoDo 2  10½ 7 Schaakstad A’doorn-3 2  10½ 

8 ASV-3 2    9½ 8 VDS 2  10½ 

9 SG Max Euwe-3 1  10 9 ASV-4 2  10 

10 Wageningen-2 1    9½ 10 UVS-3 0    7 



tijdens de partij hopen op meer. Hij speelde echter geen f4 
toen dat zeer kansrijk was. Jammer, want in het vervolg 
kwam hij er niet meer aan te pas en kwam Meppel op een 3-2 
voorsprong. Jan Groen aan bord 8 bracht ons weer naast 
Meppel. Jan bouwde gestaag aan een kansrijke aanvallende 
stelling. Op den duur kwam daar ook materieel voordeel uit, 
waarop zijn tegenstander de inmiddels ongelijke strijd staak-
te. Resten nog de borden 3 en 4. Hans Rigter kwam in een 
gelijke stelling gevaarlijk binnen in de witte stelling. Toen 
hij daarna een pionnetje pakte op f2, vroeg hij waarschijnlijk 
teveel van zijn stelling. De dame van Hans werd ingesloten 
en hij kon opgeven. Robert Naasz aan bord 4 had zijn stel-
lingvoordeel inmiddels ingeruild voor een pion voorsprong. 
Het werd een moeilijk te taxeren eindspel, dat wellicht ge-
wonnen was. Robert hoefde echter niets meer te bewijzen, 
toen zijn tegenstander pardoes zijn paard weggaf. 4-4 een 
prachtig resultaat, we hoeven als ASV-6 geen tegenstander 
meer te vrezen in de 1e klasse A. Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - Meppel-2: Jeroen Kersten 
(1834) - Menno van Koningsveld (2092) 0-1; Nico 
Schoenmakers (1753) - Gerhard Pauptit (2004) 0-1; Hans 
Rigter (1789) - Alwin Pauptit (1985) 0-1; Robert Naasz 
(1752) - Stefan Spekreijse (1833) 1-0; Edwin Peters (1718) 
- Willem Wijnstok (1761) 1-0; Piet de Mol (1783) - Marco 
Spoelder (1844) ½-½; Theo van Amerongen (1717) – Luit 
Oomkes (1683) ½-½; Jan Groen (1700) - Alexander van 
Setten (1666) 1-0. Eindstand 4-4. 
 

ASV-8 wint ruim van SMB-4: Jan Vermeer was de eerste die 
zijn partij won. Hij kwam niet goed uit de opening, verloor 
een paard tegen 2 centrumpionnen. Maar na nauwkeurig spel 
werden die pionnen steeds lastiger hetgeen de Nijmegenaar 
noopte een stuk terug te geven. Het was te laat voor hem. Hij 
verloor nog een kwaliteit en zijn tijd was op. De partij van 
Ron Brachten bleef lang, tot in het eindspel, in evenwicht 
maar zijn tegenstander zag toen een vork met een paard over 
het hoofd waardoor Ron uiteindelijk eenvoudig kon winnen. 
Tijs van Dijk speelde een spectaculair ogende partij tegen 
Lucas de Jong. Tijs voorkwam langdurig, mede via een pen-
ning van een paard, de rokade van zijn tegenstander. Die liet 
vervolgens zijn dame insluiten maar ruilde die wel af voor 
een toren, paard en pion, hetgeen uiteindelijk tot een niet 
meer te houden stelling voor Tijs leidde. Theo Koeweiden 
kwam gelijk uit de opening. In het middenspel wist hij een 
kwaliteit te winnen, naderhand werd dat een volle toren. Zijn 
tegenstander hoopte nog op tijd te winnen maar dat zat er 
niet in. Door een slappe opening kwam Rob van Belle onder 
druk te staan. Met een inval op de damevleugel kreeg hij 
tegenkansen maar verder dan een gelijk toreneindspel kwam 
het niet. Loon naar werken, aldus Rob. Bob Kooij won in de 
opening een kwaliteit en die wist hij gedurende de gehele, 
toch nog lange, partij vast te houden, hetgeen uiteindelijk 
leidde tot een logische zege.   Bob Kooij  
Gedetailleerde uitslag ASV-8-SMB-4: Tijs v. Dijk (1773) - 
Lucas de Jong (1671) 0-1; Rob v. Belle (1707) - Matthijs 
Vernooij (1370) ½-½; Jan Vermeer (1696)-Bart Stroucken 
(--) 1-0; Ron Brachten (1623)-Peter Groenewald (1496) 1-0; 
Bob Kooij (1554)-Eline Koene (1161) 1-0; Theo Koeweiden 
(1511)-Erik Kastermans (1365) 1-0. Eindstand 4½-1½. 
 
ASV-9 maatje te klein: Tornado-1 was vooraf al een lastige 
opgave. De Drutenaren hadden in Elo een geweldig over-
wicht. Dat gingen we dus dik verliezen. Net toen ons beker-
team een geweldige stunt uithaalde door in een soortgelijke 
situatie te winnen. Dan hebben we dus toch weer een kans. 
Nou ja, kansje. Een heel kleintje dan. Een aantal van onze 
spelers moesten tegen 400 punten meer aantreden. Bij voor-
beeld ons 1e bord. Maar Zekria Amani ging al in de opening 
onderuit. Hij verloor een paard en nog een pion en hield het 
voor gezien. Toen was het de beurt aan de Tornadospelers. 
Vier van de zes spelers waren ooit clubkampioen. De kracht 
zat in alle geledingen. De ASV-ers kwamen slechter te staan 
omdat ze materiaal moesten inleveren dan wel op positionele 
gronden. Steeds kon er weer een eentje aan de overzijde 
worden bijgeschreven. Maar niet overal. Koen van Keulen 
speelde weer geweldig. Hij kwam beter te staan en won een 
pion. Vervolgens wikkelde hij af naar een pioneindspel . 
Daar moest de zwarte koning twee vleugels tegelijk verdedi-
gen. Dat kan een koning niet. Dus zwart gaf op. De ander, 
die niet verloor was Hendrik van Buren. Hij had iets van 
initiatief, maar dat was te weinig voor enige vreugde. Ook 
Fritz noteerde: de stelling is in evenwicht. Toch dank ik alle 
teamgenoten voor het enthousiasme, waarmee ze achter het 
bord gingen zitten. Zeker voor een invaller moet niet gemak-
kelijk zijn om “ja” te zeggen tegen een dergelijk verzoek. 
Geweldig, Pim!!   Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-9 - Tornado-1: Zekria Amani 
(1621) - Rijk-Pieter Hofstede (2053) 0-1; Koen van Keulen 
(1559) – Gerald Driessen (--) 1-0; Horst Eder (1575) – 

John Alblas (1758) 0-1; Hendrik van Buren (1527) – Ton 
Wouters (1617) ½-½; Kees van Keulen (1390) – Jan de 
Haas (1732) 0-1; Pim Rijmer (--) – Stan Jacobs (1604) 0-1. 
Eindstand 1½-4½. 
 
ASV-11 speelt knap gelijk: In de 2e competitieronde trof 
ASV-11 het Oosterbeekse OPC. Wij speelden in de kerk 
tegen een sterke tegenstander. Op elk bord was er een groot 
Elo-verschil. Maar net zoals in onze eerste wedstrijd lukte 
het ook deze wedstrijd op een gelijkspel te houden. Bert 
Maas trof op bord 6 helaas een invaller met een rating van 
1600 en verloor. Het was eerst nog een gelijkopgaande strijd 
maar toen Bert een toren verspeelde was de partij zo afgelo-
pen. Bij Danny Hageman was er lang niets aan de hand voor 
zijn tegenstander tot Danny met zijn paarden de zwarte stel-
ling binnenkwam. Dit leverde kwaliteitswinst op en eigenlijk 
ook partijwinst. Met zijn dame en toren kwam hij op de 7e 
rij. Zwart verloor nog een loper en een pion en gaf het na 
enkele zetten op. Thijs Stomphorst speelde de Hollandse 
verdediging met tegelijkertijd de volle aanval op de konings-
vleugel van de tegenstander. Met een sterk centrum slaagde 
hij er in zijn toren op de h-lijn te krijgen. Zijn tegenstander 
bood remise aan maar Thijs ging door. Met een pion minder 
was het subtiel manoeuvreren maar op de e-lijn kon hij met 
een pion en een sterke loper doorbreken. Ook de koning 
kwam in de aanval en dat gaf de doorslag. Een lekkere winst 
voor Thijs. Op bord 5 speelde Jelle Noordhuis. Naar eigen 
zeggen een partij vol fouten aan beide kanten en helaas 
maakte Jelle meer fouten dan zijn tegenstander die een kwa-
liteit voorkwam en dankzij een vrijpion de partij kon winnen. 
Lion de Kok speelde een spannende partij waarbij zijn tegen-
stander het loperpaar gaf voor een dubbelpion op de f-lijn. Al 
snel moest Lion in de verdediging. Uiteindelijk werd de 
zwakke f3-pion genomen door de dame met schaak. Geluk-
kig liet zwart een toren in de penning staan waardoor de 
partij lang spannend bleef. Met vrij veel pionnen op het bord 
kwam de loper van de witte velden dusdanig in de verdruk-
king dat de kwaliteit gegeven moest worden. Een paar zetten 
daarna was een felicitatie op zijn plaats! En toen was het 3-2 
voor OPC en lag de druk bij Jonathan van der Krogt. Hij 
speelde op bord 2 met zwart en moest lang nadenken over de 
zetten en zijn tegenstander kon zelfs een stuk winnen. Wit 
deed dat echter niet. Zwart speelde gestaag door en deed in 
ieder geval zetten waar enigszins wat gevaar in zat. Zijn 
tegenstander schatte dat gevaar groter in dan dat het was en 
gaf zijn dame voor een toren. Hier schreef de teamleider in 
gedachten al een punt voor ASV-11 maar toen ging Jonathan 
zelf een cadeautje geven. Hij raakte uit zijn doen en kon de 
weelde niet verdragen en gaf een loper voor een pion terug. 
En de tijd tikte verder tot Jonathan nog luttele minuten had. 
Hier schreef de teamleider in gedachten al een punt voor 
OPC maar Jonathan bleef koel en langzamerhand verdween 
het meeste van het bord en had ook zijn tegenstander nog 
maar een paar minuten op de klok. Na wat gemanoeuvreer 
met zijn dame gaf zijn tegenstander op nadat hij met schaak 
zijn paard niet meer kon redden en de promotie van de pion 
van Jonathan niet meer te voorkomen was. Zo pakte Jonathan 
het beslissende punt wat maakte dat ASV-11 met 3-3 gelijk-
speelde in Oosterbeek.   Danny Hageman 
Gedetailleerde uitslag OPC-1 – ASV-11: Jan Willem Wes-
terhof (1665) – Lion de Kok (1475) 1-0; Alexander de Roo 
(1699) – Jonathan van der Krogt (1410) 0-1; Wybe Lise 
(1606) – Danny Hageman (1366) 0-1; Jan Kuiper (1541) – 
Thijs Stomphorst (1242) 0-1; Herman Molendijk (1489) – 
Jelle Noordhuis (1240) 1-0; Alexander Vos de Wael (--) – 
Bert Maas (--) 1-0. Eindstand 3-3. 
 
Jeugd: Het A-team speelde op 11 november jl. de 5e en 6e 
ronde in de KNSB-jeugdcompetitie. Vadim van Kuijk maak-
te zijn debuut bij afwezigheid van Quirine Naber. Zeker in de 
1e wedstrijd tegen Kennemer Combinatie Chesscool kwam 
onze jeugd nogal wat rating tekort (2120 tegen 1696) en dan 
valt een 3-1 nederlaag zeker mee. Mick van Randtwijk zorg-
de voor het winstpunt in deze wedstrijd. De middagronde 
tegen Leiderdorp-A leverde een 2-2 gelijkspel op. In deze 
wedstrijd zorgden Wisse Witmans en Vadim van Kuijk voor 
de punten. Na deze wedstrijd lijkt handhaving in de meester-
klasse een feit. 
 
Uitslagen interne competitie 11e ronde (16 november 2017): 
Wilgenhof - Boel 0-1; van de Linde - Berkhout ½-½; Hui-
zinga - R. Wille 0-1; Boonstra - van Willigen ½-½; Witmans 
- Kusters 0-1; van Dijk - Passchier 0-1; van Belle-Kooij 0-1; 
Mercan - Vermeer 0-1; Koeweiden-Veerman ½-½; Schunck 
- van der Krogt 1-0; Arends - de Kok 0-1; B. Sanders - Ha-
geman 0-1; Kooman - Mollahosseini 1-0; de Groot - Zuide-
ma 1-0; Diekema - Wijman ½-½; van Lotringen - Stibbe 1-0; 
Droop - Meijer 0-1; Nieuwenstein - Hartogh Heijs 1-0. 
Uitslag ASV Bekercompetie: Reulink - Huberts 1-0. 


