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Oploswedstrijd: Sommige combinatievormen zijn wat moei-
lijker te vinden. Maar plotselinge invallen kunnen helpen. 
Dit lukt vaak het best in gesprek met een andere liefhebber. 
Hier een diagram uit de partij Treybal - Petkevic, gespeeld in 

Praag 1937. U heeft 
vorige week vast de 
goede weg gekozen!! 
Wit speelt en wint. Op-
lossing: 1. Lxf5, exf5 2. 
Pxf5, Tg8 (dat moest 
wel) 3. Te8!! Een 
krachtzet, nu stort de 
zwarte verdediging 
ineen. 
 

ASV-A-jeugd: Zaterdag 
jl. wist onze A-jeugd 
zich op de laatste speel-

dag van de KNSB-jeugdclubcompetitie in Den Bosch, onder 
leiding van captain Frank Schleipfenbauer, ondanks 2 neder-
lagen te handhaven in de Meesterklasse-A. Eerst werd met 
3½-½ verloren van Talententeam SBO. Alleen Xadya van 
Bruxvoort scoorde dit halfje. Mick van Randtwijk, Quirine 
Naber en Wisse Witmans verloren hun partijen. De 8e ronde 
werd met 1-3 verloren van STB (=Stichting Topschaak Bra-
bant)-A2. Daar scoorde Wisse het enige punt. Daarmee ein-
digde onze jeugd op een 10e plaats van de 12 teams en dat 
was voldoende voor handhaving. 
 

Daglichtschaak: Op de 3e schaakmiddag van het Daglicht-
schaak op 5 december jl. heeft Rob Cornips de aanval op zijn 
positie weerstaan. Hij hield zijn partij tegen Jan Vermeer nog 
net remise. Dankbaar accepteerde hij het remiseaanbod van 
Jan en bleef daardoor riant aan kop. Hans Donker, maar ook 
Hub Kusters deden het deze middag wat minder en zakten 
ietwat weg. Horst Eder deed het goed. Hij stond alleen tegen 
Hub een remise af. Eric Braun en Jacco Reiding klommen 
een paar plaatsen met hun 2 winstpartijen. Ko Kooman was 
in Sinterklaasstemming en gaf 2 punten weg. Dat deed ook 
nieuwkomer Ad Braam. In de B-groep speelde Tjabbe Jansen 
heel sterk. Vooral de winst op Hans Donker viel op. Maar 
ook het spel van Jan Schoemaker was heel degelijk met 2 
remises en in zijn sterk gespeelde (verlies)partij tegen Jan 
Vermeer. Kazem Mollahosseini en Gerrit Jansen behaalden 
1½ resp. 1 punt en John Berfelo moest het met 0 punten 
doen. De volgende ronde vindt plaats op dinsdag 9 januari in 
De Wasserij, Molenbeekstraat 26a. 
 

Externe competitie: Veel competitiewedstrijden nog in deze 
decembermaand. ASV-8 was, als eerste team dat vorige 
week in actie kwam, het team van UVS-7 duidelijk de baas. 
Het werd maar liefst een 5½-½ winst. Vorige week donder-
dag werden er 3 wedstrijden gespeeld. Daarvan won ASV-6 
uit bij Pallas-2 in Deventer knap met 5-3. ASV-12 verloor bij 
koploper Veenendaal-3 met 4½-1½. De enige thuiswedstrijd 
was die van ASV-10. Zij verloren het duel tegen Pallas-3 met 
1½-4½. Deze week spelen er nog 4 teams. Daarvan speelde 
intussen dinsdag jl. ASV-9 al uit in Ede tegen De Cirkel-3. 
Deze EP was toen al afgerond dus daarover volgende week 
meer. Vanavond is het even een beetje inschikken want er 
komen maar liefst 3 teams op bezoek. Dat levert de volgende 

wedstrijden op: ASV-5-Wageningen-3, ASV-7-Elster Toren-
1 en ASV-11-UVS-6. Onze zaterdagteams spelen komende 
zaterdag al hun 5e ronde. Een uitwedstrijd deze keer. Er staat 
daarbij een kleine massakamp op het programma tegen onze 
Wageningse vrienden. Alleen zijn er nu wel belangrijke 
matchpunten te verdienen! Zo speelt ASV-1 tegen Wagenin-
gen-1 en ASV-3 tegen Wageningen-2. Aan de hieronder 
weergegeven stand na de 4e ronde kunt u het belang van deze 
beide wedstrijden aflezen. ASV-2 moet het opnemen tegen 
de koploper Emanuel Lasker uit het Friese St. Annaparochie. 
Een gelukje is dat de Friezen hun thuiswedstrijden met het 1e 
team in Leeuwarden spelen. Dat scheelt nog weer wat kilo-
meters! ASV-4 moet ook naar de koploper. We hebben het in 
dit geval over Koningswaal uit Beuningen. Ook een lastige 
klus dus! Volgende week meer over de resultaten van onze 
teams. In deze EP de uitslagen en stand van onze zaterdag-
teams na de 4e ronde en enkele van de verslagen van de 
teams die al in actie kwamen. 
 

Stand/uitslagen 4e ronde KNSB/Promotieklasse OSBO: 

 

KNSB 1e klasse A: Caïssa - Oud Zuylen Utrecht 6-4; Phili-
dor 1847 - Messemaker 1847 6-4; Charlois Europoort – SIS-
SA-2 8-2; AAS - Wageningen-1 4-6; ASV-1 - Purmerend 5-
5. 
KNSB 3e klasse A: BSV Bennekom – Sneek 3-5; Philidor 
1847-2 - Het Kasteel 1-7; Zevenaar - SISSA-3 6½-1½; Gro-
ninger Combinatie-3 - Emanuel Lasker 3½-4½; ASV-2 - 
Hoogeveen 4-4. 
KNSB 3e klasse C: Caïssa-3 -Paul Keres-4 5½-2½; BSG-2 – 
PSV/DoDo 4½-3½; De Toren-2 – Amsterdam-West 4-4; 
SMB-1 - Wageningen-2 4-4; ASV-3- SG Max Euwe-3 4-4. 
OSBO Promotieklasse: Voorst - Doetinchem 4-4; VDS - 
UVS-2 1½-6½; Rokade-UVS-3 4½-3½; O&O - Koningswaal 
2½-5½; ASV-4 - Schaakstad Apeldoorn-3 3½-4½. 
 

Mooie overwinning ASV-6 in Deventer: Vol vertrouwen 
vertrokken we met Jan Groen en Jacques Boonstra als inval-
lers voor de aan Vitesse uitgeleende Hans Rigter en Edwin 
Peters naar Pallas-2 in Deventer. Na het goede gelijke spel in 
de vorige ronde tegen Meppel-2 moesten we nu voor de 
winst gaan. Het begin was uitstekend. Marco Braam sloeg 

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

1 Charlois Europoort 7  31 1 Emanuel Lasker 8  20½ 
2 Oud Zuylen Utrecht 6  22½ 2 Sneek 7  19 

3 Purmerend 5  22 3 Hoogeveen 5  16 
4 Caïssa 5  20½ 4 Het Kasteel 4  18 
5 SISSA 4  17½ 5 Zevenaar 4  17 
6 Wageningen 4  16½ 6 BSV Bennekom 4  17 
7 Messemaker 1847 3  19 7ASV-2 3  13½ 
8 ASV-1 3  15½ 8 Groninger Combinatie-3 2  16 
9 Philidor 1847 2  18 9 Philidor 1847-2 2  12½ 
10 AAS 1  17½ 10 SISSA-3 1  10½ 
KNSB 3e klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 

1 BSG-2 8  19½ 1 Koningswaal 8  21 
2 Caïssa-3 6  19 2 UVS-2 6  23½ 
3 Amsterdam-West 5  18 3 Rokade 6  19 
4 De Toren-2 5  17½ 4 Voorst 5  16 
5 SMB 5  16 5 Doetinchem 5  15½ 
6 ASV-3 3  13½ 6 Schaakstad A’doorn-3 4  15 
7 Paul Keres-4 2  15 7 O&O 2  14 

8 SG Max Euwe-3 2  14 8 ASV-4 2  13½ 

9 PSV/DoDo 2  14 9 VDS 2  12 
10 Wageningen-2 2  13½ 10 UVS-3 0  10½ 



met zijn loper in op f7. De loper kon niet genomen worden. 
Marco ging energiek door en even later was mat niet meer te 
pareren. Theo van Amerongen ruilde in een verkeerde volg-
orde af en kwam zeer moeilijk te staan. Toen hij daarna zijn 
dame gaf voor twee torens, overzag hij dat zijn loper ingeslo-
ten werd. Daarmee was de stand gelijk. Jan Groen kreeg 
inmiddels remise aangeboden. Jan zag weinig mogelijkheden 
meer in de geheel gelijke stelling en nam het aanbod aan. 
Jacques Boonstra had een gezonde pion gewonnen en begon 
een koningsaanval. Zijn tegenstander pareerde dat met een 
kwaliteitsoffer, maar dat bracht geen verlichting en Jacques 
won in de aanval. Bord 1 tot 4 bleven over. Bij Piet de Mol 
was een pion verloren gegaan. Wederzijds 2 lichte stukken 
en 4 en 5 pionnen. Misschien kansen op remise. Aan de an-
dere borden was er licht voordeel bij Robert Naasz. Dit zou 
de partij van de avond worden. Er volgde een spectaculair 
kwaliteitsoffer van Robert met de vraag of dit op zou wegen 
tegen de doorgebroken vrijpion op de d-lijn. Robert had het 
allemaal goed gezien en kon met de pion op d6, de toren op 
e7, loper op g5 en de dame op de d-lijn beslissend gevaar 
stichten. Een schitterende combinatoire overwinning. Piet 
had intussen de strijd gestaakt en was de stand 3½-2½ in ons 
voordeel. Het beslissende punt kwam van Nico Schoenma-
kers, die in een dubbel toreneindspel was terechtgekomen. 
Nico had de open lijn en dat buitte hij prima uit. Na de ruil 
van een toren bleef er een gewonnen toreneindspel over en 
dat bracht ons de matchpunten. Jeroen Kersten was toen nog 
bezig met een paardeindspel tegen de sterke eerste bordspeler 
van Pallas (Elo 2100). Jeroen verweerde zich de hele partij 
prima. Het was eerder zijn tegenstander die blij mocht zijn 
met de remise. 5-3, een mooie overwinning!! Eind januari 
wacht ons het sterke VSG-1 uit Ermelo.  Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag Pallas-2-ASV-6: René Renders 
(2106)-Jeroen Kersten (1834) ½-½; Marco van Sittert 
(1622)-Nico Schoenmakers (1717) 0-1; Erik Blom (1752)-
Robert Naasz (1752) 0-1; Martijn Hage (1774)-Piet de Mol 
(1783) 1-0; Piet Ypma (1650)-Marco Braam (1693) 0-1; 
Gerard Burgers (1708)-Theo van Amerongen (1717) 1-0; 
Eric Goedhart (1624)-Jan Groen (1700) ½-½; Harm Rou-
kema (1556)-Jacques Boonstra (1782) 0-1. Eindstand 3-5. 
 

ASV-8 wint overtuigend van UVS-7: De 3e competitieronde 
leverde voor ASV-8 een ruime 5½-½ zege op tegen UVS-7. 
Theo Koeweiden zorgde voor het eerste punt. Hij won in de 
opening al vrij snel een stuk, wist daar een aantal zetten later 
een volle toren van te maken en won vervolgens gemakkelijk 
(1-0). Wilfred Jansz kreeg met wit in de Steinitz-variant van 
het Spaans al snel een voorsprong in ontwikkeling en zwart 
een achtergebleven pion op d6. Na slaan op d6 sloeg zwart 
terug met een loper die makkelijk gepend kon worden (2-0). 
Tijs van Dijk won met zwart in een Franse partij een pion. 
Dat leverde hem een vrijpion op die onherroepelijk kon 
doormarcheren (3-0). Bob Kooij kwam goed uit de opening 
en wist een waarschijnlijk gewonnen positie te verkrijgen. 
Helaas verslechterde zijn stelling wat later aanzienlijk door 
enkele mindere zetten. Zijn tegenstander bood remise aan in 
de nog resterende inderdaad remiseachtige stelling. Bob zag 
dat op de andere twee borden één partij voor ons duidelijk 
slechter stond en de andere met een gecompliceerde stelling 
nog onbeslist oogde, en besloot voor de zekere wedstrijd-
winst te gaan en accepteerde remise (3½-½). Na een stroeve 
openingsfase van beide kanten kwam Jan Vermeer geleide-
lijk aan steeds beter te staan. Zijn aanhoudende druk en de 
aankomende tijdnood van zijn tegenstander leidde uiteinde-
lijk tot een volledige ineenstorting van de stelling van zijn 
opponent. Na maar liefst zes keer achter elkaar te slaan stond 
Jan een loper en een toren voor en de winst was daar (4½-½). 
Invaller Koen van Keulen speelde met zwart de langste par-
tij. Hij kwam onder druk te staan. Zijn tegenstander bood 
remise aan in een voor hem voordelige stand maar Koen 
besloot door te spelen, mede met het oog op de aankomende 
tijdnood van wit. Dat bleek een goede gok, zijn tegenstander 
verloor op tijd in een inmiddels ongeveer gelijkstaande stel-
ling (5½-½).    Bob Kooij 

Gedetailleerde uitslag UVS-7 - ASV-8: Peter van der Doef 
(1397) - Jan Vermeer (1696) 0-1; Jaap Stork (1160) - Tijs 
van Dijk (1773) 0-1; Suzanne van Winkel (--) - Wilfred 
Jansz (1692) 0-1; Arjan Schoonen (1134) - Koen van Keu-
len (1559) 0-1; Fulvio Federico Farina (--) – Bob Kooij 
(1554) ½-½; Joris Leijten (1225) – Theo Koeweiden (1511) 
0-1. Eindstand ½-5½. 
 

Ruim verlies ASV-12: Onze 2e wedstrijd (we waren immers 
cal een ronde vrij) was tegen Veenendaal dat na 2 ronden aan 
kop staat in de poule. Een zware tegenstander dus.  Hans 
Meijer was als eerste klaar, hij kreeg een remiseaanbod in 
een stelling die redelijk gelijk stond en waar een voortzetting 
moeilijk te vinden was. André de Groot verloor in de ope-
ning een pion. In zijn jacht om die weer terug te winnen 
verdween er nog eentje van het bord. Het eindspel met aan 
één kant 2 pionnen minder was niet meer te houden. Jan 
Diekema had een gelijkopgaande partij, zij het dat zijn te-
genstander door afruilen de rokadestelling van Jan had weten 
te slopen. In het eindspel vergiste Jan zich en verloor hij 
achter elkaar enkele pionnen, waarna zijn tegenstander het 
simpel kon winnen. Gerrie Arends had een moeilijke partij 
waarin hij heel netjes overeind bleef en zelfs dreigingen wist 
te ontwikkelen. Hij hield na afruilen een eindspel over met 5 
pionnen en een stuk aan beide kanten van het bord. Mede 
gezien de resterende tijd op de klok bood Gerrie hier remise 
aan, wat werd aangenomen. Theo van Lotringen verloor in 
de opening een stuk door een combinatie van zijn tegenstan-
der. De gehele partij stond bij Theo in het teken van het te-
rugwinnen van dit stuk en het creëren van zoveel mogelijk 
chaos in de stelling van zijn tegenstander. Dit lukte vrij aar-
dig, maar het stuk kwam nooit meer terug, en Theo moest 
dan ook berusten in een nederlaag. Bij Pim Rijmer was het 
een leuke partij met kansen aan beide kanten. Beide spelers 
wisten echter niet echt voordeel te behalen. Pim kreeg een 
remiseaanbod maar speelde door vanwege de stand in de 
wedstrijd. Toen duidelijk werd dat wij niet meer konden 
winnen sloot Pim dan ook vrede met zijn tegenstander. Een 
4½-1½ nederlaag derhalve tegen deze op papier veel sterkere 
tegenstander is zeker niet slecht. Op dus naar de volgende 
wedstrijd op jacht naar de matchpunten. André de Groot 
Gedetailleerde uitslag Veenendaal-3 – ASV-12: Jaap van 
Beelen (1621) – Gerrie Arends (1465) ½-½; Martjan van 
Dodeweerd (1568) – André de Groot (1397) 1-0; Ron 
Eveleens (1450) – Theo van Lotringen (1230) 1-0; Arie van 
Surksum (1368) – Hans Meijer (1352) ½-½; Ricus Goos-
sens (1393) – Pim Rijmer (--) ½-½; Rob van Oosterom 
(1346) – Jan Diekema (1028) 1-0. Eindstand 4½-1½. 
 

Spijkenisse: Paul de Freytas nam op 2 december deel aan het 
Open Kampioenschap van Spijkenisse, een rapidtoernooi 
waarbij gespeeld werd in 3 groepen. Daarvan was de hoofd-
groep een sterk bezette groep van 10 spelers (rating hoger 
dan 1850), met daarin 4 IM’s. Onze ASV-er kwam in deze 
groep niet verder dan ½ uit 7. Die remise werd in de slotron-
de geboekt tegen IM Lucas van Foreest. Deze groep werd 
gewonnen door IM Hing Ting Lai (2433) met 6½ punt. 
 

Amstelveen: Op zondag 3 december, een dag na Spijkenisse, 
schreef diezelfde Lucas van Foreest de 10e versie van het 
rapidtoernooi van de Denksportmanifestatie Brainwave in 
Amstelveen op zijn naam. Aan dit toernooi nam in de A-
groep ook Bob Beeke deel. Hij scoorde 4½ uit 7, goed voor 
een gedeelde 11e plaats. In groep B werd Dick Vliek met 5½ 
punt gedeeld 2e. In datzelfde weekend nam Vadim van Kuijk 
daar in Amstelveen deel aan het NK-kwalificatietoernooi. In 
het toernooi voor de B-jeugd eindigde Vadim met 3½ uit 7 in 
de middenmoot.  
 

Uitslagen interne competitie 13e ronde (7 december 2017): 
Berkhout - Blok 1-0; Gerlich - Hoogland 0-1; Huizinga - van 
de Linde 0-1; Hendriks-Kusters 1-0; Passchier-Vermeer 0-1; 
Mercan - Witmans 0-1; Koeweiden - Kees van Keulen 1-0; 
Wijman - Eder 0-1; van Buren - Gubbels 1-0; Maas - J. San-
ders 0-1; Burger - Hartogh Heijs 0-1. 


