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57e jaargang no. 9       donderdag 1 maart 2018
Oploswedstrijd: De tweezet van vorige week kwam van de 

Rus Vladimir Lider. 
Hij is in Moskou te-
genwoordig een ge-
vierd componist, die in 
toernooien het werk 
van collega’s mag 
beoordelen. Wit geeft 
mat in 2 zetten. Oplos-
sing: 1. c2-c4. 
 

Daglichtschaak: U 
heeft het toch in uw 
agenda staan…? A.s. 
dinsdag 6 maart is er 
weer zo’n gezellige 

schaakmiddag bij het NIVON in de Wasserij. Aanvang 
14.00 uur. U bent er toch ook bij?? Jan Vermeer ontvangt u 
graag weer bij het Daglichtschaak!! 
 

Externe competitie: Vorige week waren er nog 3 competitie-
duels. Ze gingen helaas alle drie verloren. Bij ASV-7 was 
het spannend tot het eind maar Het Kasteel-2 ging toch net 
met 3½-4½ met de volle winst terug naar Wijchen. ASV-11 
speelde tegen een incompleet Elster Toren-3. Maar zelfs dit 
hielp niet. De ASV-ers verloren met 2-4. ASV-12 kwam met 
1½-4½ tekort bij het veel sterkere Elster Toren-2. In deze EP 
een vervolg op de verslagen! 
 

Nipt verlies ASV-7: Het bleef tot aan de laatste partij toe 
spannend tegen het Kasteel-2. Albert Marks kon, als hij zou 
winnen, de stand naar 4-4 brengen. Uiteindelijk werd het 
remise en daarmee een 4½-3½ nederlaag. Als eerste kreeg 
Hedser Dijkstra een remiseaanbod. Omdat er aan de andere 
borden nog niet veel gebeurd was werd dit in overleg met de 
teamleider geaccepteerd. Hub Kusters kreeg met zwart de 
mogelijkheid om het initiatief naar zich toe trekken, hij be-
sloot echter met d5-d4 de stelling dicht te schuiven. Dit 
kwam eerder de witte dan de zwarte stelling ten goede. Om 
verdere narigheid te voorkomen bood hij om tactische rede-
nen op zet 12 remise aan wat werd geaccepteerd. Naast Hub, 
aan bord 6 en 8, hadden Lex van Hattum en Koen van Keu-
len duidelijk initiatief. Lex speelde snel en toen een toren op 
de zevende rij kwam leek het een kwestie van tijd dat hij 
beslissend voordeel kreeg. Zijn tegenstander dacht daar 
anders over. Hij had een aanknopingspunt en dat was de 
ongedekte laatste rij. Met goede verdedigingszetten wachtte 
hij op zijn kans. Door het wegspelen van de loper kwam de 
c-lijn open en ontstond er ondekbaar mat op de onderste rij. 
Koen kreeg een vrijpion op c5. Toen hij daar door het opspe-
len van pionnen een gedekte vrijpion van probeerde te ma-
ken ging het mis. Hij overzag een tussenzet met het paard 
waardoor pion c5 geïsoleerd bleef. De pion ging verloren en 
het initiatief ging naar zijn tegenstander. Uiteindelijk besliste 
een vervelende penning, waardoor Koen een kwaliteit ver-
loor, de partij. Werner Passchier speelde tegen een oude 
bekende van zijn vorige schaakvereniging. Hij zette zijn 
tegenstander onder druk die daarmee niet goed raad wist. De 
stukken werden ondoelmatig neergezet wat Werner een pion 
opleverde. Na 3 keer een remiseaanbod afgeslagen te hebben 
werd Werners geduld beloond toen zijn tegenstander een 
toren in de aanbieding deed: 2-3. Tijs van Dijk kwam er 
eigenlijk geen moment aan te pas. Hij stond de hele partij 

onder een onaangename druk. Hij speelde nog lang door 
maar toen hij een volle toren achter kwam gaf hij op. Een 
mooie overwinning werd geboekt door Dick Vliek. Door 
middel van een goede strategie en positioneel spel creëerde 
hij zich veel ruimte en een goede opstelling van zijn stukken. 
Op het moment dat zijn tegenstander een paard in stelling 
bracht met het doel een kwaliteit te winnen ging Dick in de 
denktank. Hij wist het goede veld voor zijn dame te vinden 
en op de volgende zet met een torenoffer de partij te beslis-
sen. Albert Marks had ergens de kwaliteit gewonnen maar 
door de gezonde pionnenstructuur en ruimte had zijn tegen-
stander, oud ASV-er Henk van Kortenhof, zeker compensa-
tie. Albert bereikte door knap spel een eindspel met nog 
steeds kwaliteitsvoordeel. Beiden hadden een vrijpion maar 
omdat zwarts vrijpion en zwarts koning zich beiden op de c- 
lijn bevonden had Albert de partij kunnen beslissen door 
Td1-d8 te spelen om vervolgens met Tc8 de pion op te ha-
len. Albert pakte het anders aan wat ook goed leek, alleen 
speelde hij zijn koning naar het verkeerde veld. Zijn pion 
kon wel promoveren maar werd vervolgens door een paard-
vork opgehaald. Zwart kon het toen geforceerd naar remise 
schuiven. Genoeg voor de overwinning voor het Kasteel-2. 
     Hub Kusters 

Gedetailleerde uitslag ASV-7 - Het Kasteel-2: Tijs van Dijk 
(1773) - Maarten Rossen (1897) 0-1; Albert Marks (1721) - 
Henk van Kortenhof (1871) ½-½; Hedser Dijkstra (1708) - 
Sjaak Laurant (1689) ½-½; Dick Vliek (1648) - Siebe Ros-
sen (--) 1-0; Werner Passchier (1644) - Jos Steinmann 
(1598) 1-0; Lex van Hattum (1643) - Niels Radder (1628) 
0-1; Hub Kusters (16`14) - Mark Topper (1558) ½-½; Koen 
van Keulen (1559) - Albert Verhaaren (1663) 0-1. Eind-
stand 3½-4½. 
 

ASV-9….Hoera!: Het ging met ons negende niet daverend. 
Vorig jaar draaide het team prima; dit jaar wilde het niet echt 
lukken. We bungelden met 2 wedstrijdpunten bijna onder-
aan. Maar we moesten nog tegen zwakke tegenstanders. De 
eerste wedstrijd was tegen SMB-5. En ja hoor, het werd een 
overwinning. SMB was directe concurrent. Het had één 
wedstrijdpunt meer dan wij. Nu eentje minder. Somber hoe-
ven we niet te zijn want we krijgen nog de onderste in de 
groep te bestrijden. Gemakkelijk ging het overigens niet. Het 
begon met een remise. Hendrik van Buren en zijn tegenstan-
der sloegen op elkaar in. Maar hierbij werd wel voorzichtig 
geslagen. Al na zo’n dertig zetten was de stelling volledig 
vastgelopen en kon geen van beiden nog serieus op winst 
spelen. Zekria Amani kwam ons op voorsprong zetten. Hij 
had tot nu toe steeds aan het eerste bord gespeeld en daarbij 
honderden elopunten extra het hoofd moeten bieden. Hij leek 
wel recht te hebben op een gemakkelijk avondje. Toen bleek 
ogenblikkelijk zijn schaakkracht weer. Hij veegde door de 
vijandelijke linies heen. Maar al heel spoedig stonden de 
partijen weer gelijk. Kees van Keulen had zijn dag niet. In 
een boeiende partij wist hij weliswaar een keer een stuk te 
winnen maar twee keer liet hij er een afpakken. Misschien 
laat hij de partij nog wel zien aan de leerling-schakers. Het 
ging steeds om dubbelaanvallen - gemakkelijk te begrijpen 
dus. Bij Arjan Hoenselaar liep het gecompliceerder. De 
beginfase van de partij verliep in evenwicht. Maar gaande-
weg verloor onze man de grip op de stelling. Het is goed 
merkbaar, dat Arjan (te) weinig speelt. Zijn huidige schaak-
kracht ligt onder zijn Elo. Hopelijk zien we hem spoedig 
regelmatig op de club. Zo stonden we weer een punt achter. 



Horst Eder bracht echter weer een gelijke stand op het bord. 
Hij speelt op het ogenblik beter dan hij voorheen deed. Hij 
ziet steeds kleine zwaktes bij een tegenstander en gaat daar 
dan aan hangen. Dat werd nu dus een mooi en nuttig punt. 
(2½-2½) Nog één partij te gaan. Kon dat fout? Nee, want 
Koen van Keulen zat achter het bord. Uit zijn laatste OSBO-
partijen heeft hij nu 13,5 uit 14. Ook nu zou hij wel weer 
winnen. Ho, ho, ho. Zo werkt schaken niet. Koen zelf keek 
met enig wantrouwen naar zijn stand, En dat bleek terecht te 
zijn. Thuis gaf Fritz hem zelfs twee maal min twee. Maar 
toen bleek toch weer wat een geweldige kracht Koen heeft 
opgebouwd. Hij maakte alles ingewikkelder en bleef door-
gaan op dat pad. Totdat hij de vijandelijke dame in de tang 
kreeg. Die werd overigens niet gelijk geïncasseerd. Eerst 
werden de beste plekken voor zijn eigen stukken gecreëerd. 
Het bracht hem een erg mooi punt en zelfs twee voor het 
team. Genoeg dus!!   Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag SMB-5 - ASV-9: Jan Aalbers (1507) 
- Koen van Keulen (1559) 0-1; Peter Groernewald (1496) - 
Hendrik van Buren (1527) ½-½; Henk Brouwer (1385) - 
Horst Eder (1575) 0-1; Frans Drummen (1417) - Arjan 
Hoenselaar (1548) 1-0; Paul van Deemen (1409) - Zekria 
Amani (1621) 0-1; Marinus Mulders (1414) - Kees van 
Keulen (1390) 1-0. Eindstand 2½-3½.  
 

Een mislukte avond voor ASV-11: Voor de strijd om de 
onderste plek moest ASV-11 tegen het puntloze Elster To-
ren-3. De wedstrijd begon al goed omdat de tegenstander 
niemand had voor bord 1. En daarna werd het ook nog 2-0 
omdat invaller Gerrie Arends won. Hij speelde een rustige 
partij waar hij een pion voor stond. Gerrie stond wel enigs-
zins beter maar zijn tegenstander stond zeker niet verloren. 
Echter maakte hij een blunder. Door een verkeerde zetten-
volgorde verloor zijn tegenstander een toren. Hij had over 
het hoofd gezien dat de toren ook met de koning genomen 
kon worden zodat Gerrie's toren gewoon gedekt bleef door 
de dame. Bert Maas verloor op bord 6 jammer genoeg want 
hij stond in het begin goed tegen een hevig gapende tegen-
stander. Helaas zag Bert gevaren die er helemaal niet waren 
en speelde heel behoudend in plaats van stukken te slaan. Dit 
kwam hem duur te staan want ineens stond hij een toren 
achter. Nog enige tijd speelde Bert door maar de wedstrijd 
was al gespeeld. Jelle Noordhuis had een open partij met 
veel mogelijkheden. Hij had een toren gegeven voor een 
paard en een pion en kreeg veel ruimte. Echter toen hij goed 
stond en een heel sterke damezet in gedachten had pakte hij 
de loper in plaats van de dame die er naast stond. Jelle 
schrok er zelf van. Vanaf dat moment was de partij verloren. 
En toen stond het 2-2. Nog niks aan de hand want Lion de 
Kok stond een pion voor en zijn stelling was ook goed. Zijn 
koning stond klem in de hoek, maar als Lion gekozen zou 
hebben om de dames te ruilen dan zou ook de koning ruimte 
gekregen hebben en zouden de verbonden vrijpionnen de 
partij beslissen. Lion besloot echter om met zijn dame ande-
re zetten te doen. En net toen hij toch wilde afruilen was het 
te laat: zijn tegenstander offerde zijn toren op h2 en de vol-
gende zet was het mat door de dame. De hoop was toen weer 
gevestigd op Jonathan van der Krogt die ons al eens gered 
had van een nederlaag. Maar het was niet zijn avond. De 
partij opende rustig en nadat zijn tegenstander er na enkele 
zetten voor koos om nog op de damevleugel te fianchetteren 
gaf die het initiatief en daarmee voordeel uit handen. Een 
paar zetten kon Jonathan genieten van de voorsprong die hij 
langzamerhand kreeg op het bord. Jonathan koos vervolgens 
echter niet voor de snel winnende voortzetting, maar besloot 
de minder voor de handliggende, onlogische voortzetting te 
kiezen en werd de partij weer rechtgetrokken. Jonathan bleef 
de mindere zetten doen en ging zodoende volkomen onnodig 
van het bord af. ASV-11 kon er weer een verliespartij bij-
schrijven.    Danny Hageman 

Gedetailleerde uislag ASV-11 - Elster Toren-3: Danny 
Hageman (1366) - NO 1-0 regl.; Lion de Kok (1475) - 
Bram Arends (1563) 0-1; Jonathan van der Krogt (1410) - 
Henk Russens (928) 0-1; Gerrie Arends (1465) - Willem 
van den Eijk (1340) 1-0; Jelle Noordhuis (1240) - Martin 
van den Eijk (1482) 0-1; Bert Maas (--) - Mark van den 
Brink (--) 0-1. Eindstand 2-4. 

Elster Toren-2 maatje te groot voor ASV-12: Er stond ons 
opnieuw een sterke tegenstander te wachten. Vol goede 
moed en motivatie dus maar aan het spelen in Elst. Jan Die-
kema kwam een kwaliteit achter, die hij met een mooie 
combinatie wist terug te winnen. In het eindspel zat er een 
mat in waar Jan natuurlijk gebruik van maakte om de partij 
winnend af te sluiten. Pim Rijmer had een gelijk opgaande 
partij, maar ergens verloor hij een pion en moest met to-
ren+6p tegen toren+7p spelen. Na enig afruilen verkreeg zijn 
tegenstander 2 verbonden vrijpionnen die te sterk waren om 
tegen te houden. Pim kon dus opgeven. Hans Meijer kwam 
met een pion minder uit de opening. Zijn tegenstander wist 2 
pionnen tegen een stuk te ruilen. Hierdoor kwam Hans dus 
een stuk achter en een pion voor. In het eindspel echter ver-
giste Hans zich en raakte een 2e stuk kwijt en kon opgeven. 
André de Groot kwam gelijk uit de opening, maar in het 
middenspel speelde hij niet actief genoeg, waardoor zijn 
stukken niet goed kwamen te staan. Zijn tegenstand kreeg 
kansen en dreigingen die tot materiaalverlies leidden. André 
kon opgeven na dit materiaalverlies. Theo van Lotringen had 
een opening waarbij zijn tegenstander de koning tot lopen 
dwong. Hierdoor kon Theo niet meer rokeren en kwam er 
een toren inactief te staan. Heel langzaam kwam Theo steeds 
slechter te staan en verloor een pion. Hij probeerde dingen af 
te ruilen om het eenvoudiger te maken. In een eindspel van 3 
tegen 5 pionnen waren er echter geen kansen meer voor hem. 
Constant Nieuwenstein had een gelijkopgaande partij. Met 
nog ongeveer 30 minuten op beide klokken waren er slechts 
1 stuk en 2 pionnen geruild. Omdat er al een duidelijke 
teamuitslag was kon Constant remise aanbieden hetgeen 
geaccepteerd werd door zijn tegenstander. André de Groot 
Gedetailleerde uitslag Elster Toren-2 - ASV-12: Rob 
Knuiman (1712) - André de Groot (1397) 1-0; Rob Nieuw-
boer (1658) - Theo van Lotringen (1230) 1-0; Eric de Vis-
ser (1648) - Hans Meijer (1352) 1-0; Jo Engels (1631) - 
Constant Nieuwenstein (--) ½-½; Peter Bongers (1604) - 
Pim Rijmer (--) 1-0; Martijn Vlootman (1512) – Jan Die-
kema (1028) 0-1. Eindstand 4½-1½. 
 

Epe: Afgelopen zaterdag werd in Epe het rapidtoernooi van 
de organiserende vereniging De Zeven Pionnen gehouden. 
Ruud Wille en Ko Kooman speelden mee. Er namen zo’n 80 
schakers deel verdeeld over 3 groepen en een aparte jeugd-
groep. Onder het motto van de organisatie “dapper schaken 
en plezier oogsten” was het een gezellig en goed georgani-
seerd toernooi. Ruud kwam uit in groep 1 en eindigde op 3 
uit 7. Na een mislukte openingsronde waarin materiaal werd 
gewonnen maar net zo hard weer werd weggegeven volgde 
een remise in een spannende partij tegen oud-ASV-er Fokke 
Jonkman. Na nog een remise waarin hij voor eeuwig schaak 
moest kiezen om niet zelf mat te gaan kwam hij via 2 keer 
winst op 3 uit 5. In de 6e ronde kreeg hij winstkansen maar 
offerde te snel in de aanval in plaats van er nog even een 
extra stuk bij te halen. Nu was het verloren. Daarmee miste 
hij de aansluiting en in de slotronde kon hij dat niet meer 
goedmaken. 3 uit 7 dus voor hem. Bij Ko Kooman verliep 
het heel wat beter. Hij speelde in groep 2 waarin diverse 
spelers zaten met een hogere rating. Dat belette Ko niet om 
razendsnel uit de startblokken te komen. Zo kwam hij met 
3½ uit 4 net achter de koploper te staan. Daarna volgden 
twee partijen tegen de talentvolle jeugd. Eerst dacht Ko een 
stuk te winnen maar aan zijn kant verdween er een toren van 
het bord en een ronde later moest hij tegen een andere jeugd-
speler het onderspit delven. Ko stond zo in een groepje spe-
lers met 3½ punt. Door winst in de slotronde, na opnieuw 
een spannende partij, steeg Ko naar een gedeelde 4e plaats. 
Een mooie eindklassering dus voor hem na een goed ge-
speeld toernooi. Voor iedereen was er in dit toernooi prijs!! 
 

Uitslagen interne competitie 22e ronde (22 februari 2018): 
Berkhout - Hoogland 0-1; Knuiman - Gerlich ½-½; de Kort - 
R. Wille 1-0; Plomp - Hendriks ½-½; Fassaert-van Belle 1-0; 
Witmans - van Willigen 0-1; Vermeer - de Mol 1-0; van 
Buren - Derendorp ½-½; Wijman - Veerman 1-0; Schunck - 
Mollahosseini 0-1; Berben - Gort 0-1; Gubbels - Hartogh 
Heijs 0-1; Samman - Stibbe 1-0; Droop - Gresnigt 0-1. 


