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Oploswedstrijd: Georgische vrouwen worden geacht hun 

man met schaken aan-
genaam bezig te hou-
den, Daarom schaken ze 
zo goed. Dat wordt hier 
getoond door Horovets 
– Gurieli in het toernooi 
Erewan 1985. Zwart 
speelde en won. Hoe 
ging dat? Oplossing: 
1…Td3 (als wit de 
toren slaat is het mat na 
2…g6) 2. Txa6, Txd8 
3. h4 Nu dreigt pat met 

4. Th6+. Daarom moet zwart iets spelen, dat alleen maar 
defensief is. Zwart koos hier voor …Pd2. Maar ook …Td4 is 
goed net als …Td2. Het stuk voorsprong zal zwart laten 
winnen.  
 

Externe competitie: Afgelopen zaterdag was het met 82 
schakers volle bak in het Lorentz. Met maar liefst 5 teams 
stond een complete competitieronde op het programma. De 
meeste aandacht trok natuurlijk het duel ASV-1 - Wagenin-
gen-1. Zou dit de revanche kunnen worden van de vreselijke 
nederlaag van vorig seizoen. Na een spannende strijd lukte 
dit inderdaad. Toen Jan Timman na gedane arbeid zo rond 
vijf uur op zijn fietsje weer huiswaarts keerde fluisterde hij 
me al toe “Nou het ziet er naar uit dat jullie je revanche 
krijgen”. De grootmeester kreeg gelijk. Het werd 5½-4½. 
Het beslissende punt van Otto Wilgenhof werd met applaus 
begroet. Twee hele belangrijke matchpunten waren binnen! 
ASV-2 won ook de 2e wedstrijd. Dit keer werd het 5½-2½ 
tegen de Voorster SC. ASV-3 moest opnieuw buigen. Na 
BSV Bennekom verloor ons derde nu van Paul Keres-3. Het 
werd 3-5 voor de Utrechters. ASV-4 was met 5-3 te sterk 
voor de PION/Mook-combinatie-2 en behaalde daarmee de 
eerste zege. Het debuut van ASV-5 in de landelijke zater-
dagcompetitie leverde een 2½-5½ nederlaag op tegen onze 
zuiderburen van de Arnhemse Schaakacademie-3 oftewel 
ASA-3. In deze EP de eerste verslagen. Dan gaan we van-
avond beginnen met de eerste wedstrijden voor ASV in de 
SOS-competitie. Vanavond speelt ASV-3 tegen de Velpse 
SV-1 en ASV-7 speelt tegen ASV-6. Daarbij staat ASV-6 al 
voor door winst van Hans Derendorp op Hans Meijer in een 
vooruit gespeelde partij. Het verdere programma voor de 
komende week in deze regionale competitie luidt als volgt. 
Maandag a.s. spelen zowel ASV-4 als ASV-8 beiden uit in 
Nijmegen tegen respectievelijk UVS-2 en UVS-4. Woens-
dag gaat ASV-2 naar Schaakstad Apeldoorn-2. Volgende 
week donderdag komen de resterende 2 teams in actie. Dan 
meer hierover. 
 

Prachtige zege ASV-1: Niet alleen de beschamende neder-
laag van vorig jaar werd uitgewist maar minstens zo belang-
rijk waren de 2 matchpunten. ASV moest het doen zonder 
Jaap Vogel maar had daarvoor Linus Bohlsen in de gelede-
ren. Pas lid van onze vereniging en een goede versterking! 
Pieter Verhoef mocht het opnemen tegen Jan Timman. Niet 

de minste natuurlijk. Pieter kwam in een opening terecht 
waarin hij weinig ervaring had. Een zwakke d-pion wist hij 
nog wel op te lossen maar in een mindere stelling koos hij 
niet voor de beste voortzettingen. Een slechte loper tegen 
een sterker paard werd door de grootmeester vakkundig in 
winst omgezet. Bij Peter Boel ontstond een bizarre opening. 
Nu is dat bij hem niet zo vreemd. Hij hield hier een zwakke 
pion aan over maar zwart stond passief. Hij won een pion 
maar zette niet goed door en verloor vervolgens. Wouter van 
Rijn deed vervolgens wat terug. In een gelijke stelling in een 
moeilijk middenspel wist Wouter na dameruil een pion te 
winnen op de damevleugel. Hij kon daar vervolgens meer 
pionnen snoepen en kon zijn pionnen daarna probleemloos 
richting overzijde dirigeren. Tom Bus bereikte zonder moei-
te gelijk spel. De stelling vervlakte en in het toreneindspel 
werd de partij remise. Eelco de Vries bracht ASV-1 weer 
naast Wageningen. Hij kwam gelijk uit de opening maar 
kreeg in het vroege middenspel na het nodige gemanoeu-
vreer wat meer druk voor zijn aanval en bereikte een goede 
stelling. De partij kwam heel plotseling tot een eind toen zijn 
tegenstander zich pardoes liet mat zetten. Dirk Hoogland 
bracht ASV op voorsprong. Na de opening had zwart meer 
ruimte zonder dat Dirk hierdoor gevaar liep. In het midden-
spel waren diverse afwikkelingen mogelijk waarna remise 
een logische uitslag zou zijn geweest. Nu maakte zwart een 
verkeerde keuze waardoor Dirk de vijandelijke koning kon 
belegeren. Dit was direct beslissend. Bob Beeke bereikte 
zonder problemen gelijk spel. Toch ging er iets mis waar-
door hij besloot tot het doen van een kwaliteitsoffer. Hij 
kreeg daar een pion voor. Hij kon vervolgens jacht maken op 
de vijandelijke koning zonder dat dit beslissend bleek en 
wist zo een veilige remise te bereiken. Michiel blok kreeg 
licht voordeel na de opening. Hij offerde een kwaliteit voor 
een sterk loperpaar. Winst bleek echter moeilijker dan ge-
dacht. Afek verdedigde zich goed en hield de stelling remise. 
Linus Bohlsen speelde een goede partij en had een gezonde 
stelling. Zijn tegenstander koos voor de aanval en er ont-
stond een moeilijke stelling. Remise was daarbij zeker mo-
gelijk. Linus maakte daarna echter een misrekening door de 
dames te ruilen en dit bleek achteraf beslissend. Zo stond het 
4½-4½ maar Otto Wilgenhof had op dat moment een ge-
wonnen stelling. Hij wist na de opening al snel c5 door te 
zetten. Zijn tegenstander stond passief maar verzuimde een 
centrumactie in te zetten. Otto won een pion en daarna was 
het een kwestie van techniek. Het applaus gold voor het 
gehele team!! De opluchting in het team was groot. De wed-
strijd van vorig jaar was definitief uitgewist en de winst gaf 
het nodige extra zelfvertrouwen! Iets wat zeker belangrijk is 
de komende ronden.  
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Wageningen-1: Pieter Ver-
hoef (2137) - GM Jan Timman (2548) 0-1; Peter Boel 
(2123) - IM Sander van Eijk (2364) 0-1; Tom Bus (2098) - 
Jeroen Franssen (2168) ½-½; Eelco de Vries (2238) - Da-
vid van Eekhout (2141) 1-0; Bob Beeke (2290) - Erwin 
Oorebeek (2225) ½-½; Michiel Blok (2125) - IM Yochanan 
Afek (2247) ½-½; Wouter van Rijn (2119) - Arjen van 
Herwaarden (2081) 1-0; Dirk Hoogland (2057) - Kees Stap 
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(2090) 1-0; Linus Bohlsen (2027) - Bert Torn (2176) 0-1; 
Otto Wilgenhof (2170) - Fred Jonker (2146) 1-0. Eindstand 
5½-4½. 
 

Duidelijke zege ASV-2: Tegen het gepromoveerde Voorster 
SC werd het ratingverschil in cijfers uitgedrukt. Met de uit-
eindelijke 5½-2½ zege nestelde ASV-2 zich in de top van 
het klassement. Mick van Randtwijk boekte een makkelijke 
zege. Zijn tegenstander pakte per ongeluk een loper vast 
terwijl hij met een paard had willen zetten. Dat kostte hem 
een pion en vanaf dat moment liep het voor Mick heel soe-
peltjes. Hij ruilde materiaal en kwam niet in gevaar en won 
eenvoudig. Johan Wolbers ging in zijn partij tegen John 
Sloots vanuit een gelijke stelling met zijn pionnen naar vo-
ren. Zijn tegenstander stelde zich hierop met wit wat passief 
op. Beslissend was het moment dat Johan kwaliteitswinst liet 
noteren. Daarna was het niet moeilijk weer. De voorsprong 
werd nog groter toen ook Sander Berkhout won. Aanvanke-
lijk had hij nog niet zo’n vertrouwen in de stelling maar toen 
hij gaandeweg wat aanknopingspunten kreeg wist hij zich 
naar winst te combineren en ging het als een mes door de 
boter. Bij Sjoerd van Roosmalen gebeurde weinig. Sjoerd 
probeerde het wel maar kreeg geen vat op de vijandelijke 
stelling. Remise was dan ook het logische resultaat. Vervol-
gens zette Jan Knuiman ASV-2 op een 4½-½ voorsprong 
waarmee de winst veilig was gesteld. Ook daar was het lang 
in evenwicht maar Jan was wat behendiger en dit resulteerde 
in stukwinst. Bij Murat Duman ontstond in het verloop van 
de partij een dynamische stelling tegen Paul Tulfer. Geen 
van beiden kon daarin iets proberen want juist voor degene 
die actief zou spelen zou het verkeerd aflopen. Richard van 
der Wel kwam met zwart degelijk uit de opening maar 
speelde daarna wat slordig en moest dit in het middenspel 
weer zien te herstellen. Ook later waren er slordige momen-
ten zodat uiteindelijk de remise een terecht resultaat was. Jan 
van de Linde kwam in een stelling terecht die hij zelf graag 
met wit speelt. Nu kwam hij met wit passief te staan en 
moest heel secuur blijven spelen. Na wat ongelukkig verde-
digen moest Jan in het eindspel een stelling zien te houden 
met een paard tegen enkele pionnen. Dit ging lang goed 
maar de laatste pion was beslissend. De eindstand kwam 
hiermee op 5½-2½. 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - Voorster SC: Jan van de 
Linde (2108) - Rudy Bloemhard (2053) 0-1; Sander Berk-
hout (2057) - Michiel Jansen (1847) 1-0; Johan Wolbers 
(2042) - John Sloots (1949) 1-0; Sjoerd van Roosmalen 
(2062) - Klaas Hagendijk (1957) ½-½; Richard van der 
Wel (1997) - Richard van Tienhoven (1844) ½-½; Mick 
van Randtwijk (1981) - Jeroen Bosch van Rosenthal (1938) 
1-0; Jan Knuiman (1964) - Lûtsen Dooper (1888) 1-0; 
Murat Duman (1956) - Paul Tulfer (1820) ½-½. Eindstand 
5½-2½. 
 

Opnieuw verlies voor ASV-3: Na de ruime nederlaag tegen 
BSV Bennekom volgde nu in de 2e ronde met tegenstander 
Paul Keres-3 ook al een team met een gemiddelde Elo van 
+90 punten per bord ten opzichte van ASV-3. Maar met veel 
inzet werd de strijd begonnen. En de start was zeker niet 
slecht. Met een volledig team begon de wedstrijd goed voor 
ons. Na 2½ uur spelen was er weinig aan de hand en kwam 
Anne Paul Taal na in de opening iets beter gestaan te hebben 
tegen oud ASV-er Mark Uildriks in het eindspel niet verder 
en werd het remise. Even later scoorde Fred Reulink en 
kwamen we voor. Zijn tegenstander meende zich wat frivoli-
teiten op de damevleugel te kunnen permitteren maar daar-
door kwamen een paard en de dame in de problemen. Om dit 
op te lossen moest hij een loper tegen een pion offeren. Toen 
zijn opponent ook nog een kwaliteit ging verliezen gaf deze 
op. Quirine Naber speelde tegen teamleider Kees Vreeken. 
Die offerde een kwaliteit om met dame en sterke loper mat te 
gaan zetten, maar Quirine bleef bij de les en wist de partij 

bekwaam in evenwicht te houden. Nu volgde een mindere 
fase. Daan Holtackers behandelde het middenspel iets te 
passief en zijn tegenstander zette al zijn stukken goed voor 
de aanval. Hij offerde eerst een kwaliteit en kreeg toen be-
slissend voordeel waar Daan geen verweer meer tegen had. 
In de partij van Ruud Wille draaide het volledig om het 
centrum. Ruud dacht op een gegeven moment daar af te 
kunnen wikkelen maar overzag de zwarte mogelijkheid om 
een pion in het centrum juist door te schuiven in plaats van 
te ruilen. De druk op de stelling van Ruud werd alsmaar 
groter en was alleen nog maar ten koste van een stukoffer 
tegen 2 centrumpionnen te stuiten. Maar ook dit hielp niet. 
Wouter Abrahamse speelde heel actief, maar speelde tegen 
de oude rot Max Viergever en die lette goed op. Dus toen de 
rook was opgetrokken stond Wouter nog steeds actiever 
maar wel met een stuk minder tegen 2 pionnen. Het was zeer 
leerzaam om de techniek te zien waarmee zijn tegenstander 
de partij naar zijn hand zette en Wouter tot overgave dwong. 
Met deze 3 nullen op rij kwamen we op een 4-2 achterstand 
maar toch bleven we op 4-4 hopen omdat Bent Schleipfen-
bauer beter stond en bij Barth Plomp steeds meer lachrim-
pels verschenen op zijn eerst zorgelijke gezicht. Bent sleurde 
eraan maar zijn tegenstander bleef overeind in een eindspel 
van paard tegen een dubbelpion en een vrije randpion. Het 
werd remise, toch wel jammer want er had toch zeker meer 
ingezeten. Barth manoeuvreerde eindeloos in een eindspel 
van paard en 3 pionnen tegen loper en twee pionnen. Het 
lukte ook hem niet en ook hier werd het remise. Helaas werd 
het zo een 3-5 nederlaag!   Anne Paul Taal 

Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Paul Keres-3: Bent Schleip-
fenbauer (1926) - Rijk Schipper (2016) ½-½; Wouter 
Abrahamse (2002) - Max Viergever (2041) 0-1; Barth 
Plomp (1911) - Paul van der Kooij (1994) ½-½; Fred Reu-
link (1966) - Evert van Heel (1997) 1-0; Anne Paul Taal 
(1871) - Mark Uildriks (1954) ½-½; Ruud Wille (1846) - 
Simon Kronemeijer (1972) 0-1; Daan Holtackers (1887) - 
Jan Prins (1965) 0-1; Quirine Naber (1708)-Kees Vreeken 
(1904) ½-½. Eindstand 3-5. 
 

Rapidcompetitie: Vorige week werden de eerste 4 ronden 
gespeeld in de rapidcom-
petitie. Naast het rapid 
waren er ook nog 5 partij-
en voor de extra competi-
tie en 3 duels voor de 
ASV-beker. Na deze 1e 
rapidavond gaat Tom Bus 
ongeslagen aan de leiding. 
Als enige heeft hij 4 uit 4. 
Koen Maassen van den 
Brink nam 1 bye op en 
heeft 3½ punt. Opvallend 
is dat Dirk Hoogland en 
Peter Boel op deze 1e 
speelavond al 1½ punt 
lieten liggen. Zij hebben 
2½ uit 4. Maar verrassin-
gen zijn nu eenmaal altijd 
mogelijk. Met nog 16 
ronden te spelen is er nog 
van alles mogelijk. Op 8 
november is de 2e speel-

avond in de rapidcompetitie alsmede in de extra competitie. 
 

Uitslagen ASV-bekercompetitie (4 oktober 2018): 
Eisma - Passchier 0-1; Berben - A. van Kuijk 0-1; Eggink - 
G. Hendriks 0-1. 
 

Uitslagen extra competitie 1e ronde (4 oktober 2018): de 
Kok - Meijer 1-0; Hartogh Heijs - Rijmer 0-1; J. Sanders - 
Stibbe 1-0; R. Hendriks - Maas 1-0; Wierts - van Buren 0-1. 

Stand ASV-rapidcompetitie  
na 4 ronden seizoen 2018-2019: 

Nr. Naam   Pnt   Part 
1 Tom Bus 4 4 
2 Koen Maassen vd Brink 3½ 3 
3 Jan van de Linde 3 4 
4 Ruben Hogenhout 3 4 
5 Edwin Peters 3 3 
6 Dirk Hoogland 2½ 4 
7 Peter Boel 2½ 4 
8 Ruud Wille 2½ 4 
9 Rob Huberts 2½ 3 
10 Désiré Fassaert  2½ 4 
11 Horst Eder 2½ 4 
12 Jeroen Kersten 2 2 
13 Toon Janssen 2 4 
14 Jacques Boonstra 2 4 
15 Albert Marks 2 2 
16 Jan Vermeer 2 4 
17 Hub Kusters 2 4 
18 Theo Koeweiden 2 2 
19 Kazem Mollahosseini 2 4 
20 Steven Braun 1½ 2 
21 Ko Kooman 1½ 4 
22 André de Groot 1½ 1 
23 Piet de Mol 1 4 
24 Peter van Deursen 1 2 
25 Erik Gort 1 3 
26 Quoc My Tran 1 2 
27 Victor Droop 1 2 
28 Jan Zuidema ½ 4 
29 Theo van Lotringen ½ 3 


