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Oploswedstrijd: Tweezetten uit de oude doos hebben het 

voordeel, dat ze overzichte-
lijk zijn. Zo ook deze van F. 
Bottger, die toen (1912) in 
Alkmaar woonde. Wit speelt 
en geeft mat in twee zetten. 
Oplossing: de sleutelzet is 1. 
Th5.  
 
Rapid: Vanavond laten we 
de interne competitie even 
rusten en spelen we de vol-
gende 4 ronden in de rapid-
competitie. Na de eerste 
avond gaat Tom Bus onge-

slagen aan de leiding met 4 uit 4. Weet hij deze status te 
behouden….?? Ook de extra competitie gaat vanavond ver-
der. De liefhebbers hiervoor spelen de 2e ronde. 
 

Externe competitie: Na de 1e ronde in de SOS-competitie 
stond nu voor onze 5 zaterdagteams in de KNSB-competitie 
de 3e ronde op het programma. ASV-1 kon de winst op Wa-
geningen in de vorige ronde geen goed vervolg geven. Er 
werd met 6-4 verloren van Purmerend. ASV-2 bleef op 4-4 
steken tegen het Zwols Schaak Genootschap (ZSG). De 
mini-massakamp tegen onze Wageningse vrienden leverde 
van alles wat op. ASV-3 verloor met 6-2 ruim van Wagenin-
gen-2. ASV-3 speelde met 4-4 gelijk tegen Wageningen-3 en 
ASV-5 boekte de eerste zege ooit in de KNSB. Zij wonnen 
met 5-3 van Wageningen-4. In deze EP de eerste verslagen! 
 

Verlies voor ASV-1: De wedstrijd tegen Purmerend eindigde 
in een 6-4 nederlaag. Daarbij zijn er wat punten weggegeven 
zodat winst met dezelfde cijfers zeker niet onmogelijk is 
geweest. Bij Otto Wilgenhof ging het vrij soepel. Nadat zijn 
tegenstander koos voor een pionopstoot sloeg Otto direct 
toe. Deze pion hield de stelling in feite bij elkaar en nu viel 
de stelling compleet ineen. Een makkelijke prooi dus voor 
onze ASV-er. De stelling bij Tom Bus leek aanvankelijk vrij 
gelijk. Maar zijn tegenstander wist op de koningsvleugel de 
druk op te voeren. Op een gegeven moment voelde Tom zich 
genoodzaakt om materiaal te geven maar dit bleek in het 
verdere vervolg kansloos. Wouter van Rijn kreeg mede door 
de openingskeuze een gelijke positie maar wist zich gaan-
deweg naar een betere stelling te manoeuvreren. Daarin wist 
hij kwaliteitswinst te boeken en was het verdere vervolg niet 
moeilijk meer. De eerste tegenvaller kwam voort uit de partij 
van Eelco de Vries. Uiteindelijk kwam hij in een toreneind-
spel met twee pluspionnen. Wellicht onderschatte hij de 
mogelijkheden van zijn tegenstander. Even had hij wat tijd 
moeten investeren in het vinden van de juiste winstweg. Nu 
eindigde de partij in remise. Jaap Vogel had al vrij snel een 
prettig voordeel. Zijn stukken stonden goed en hij had mak-
kelijk spel. Zo won hij eerst een pion, later nog eentje en 
toen de partij in het eindspel belandde was de winstweg voor 
onze routinier een koud kunstje. Zo stond het 3½-1½ in 
Arnhems voordeel. Vrij comfortabel dus maar beslist was 
het allerminst, dat bleek in het verdere wedstrijdverloop. 
Pieter Verhoef had zijn stukken na de opening wat raar ge-
positioneerd. Hij moest een pion geven maar begon toen 
meteen ook beter te spelen. Er leek een vorm van compensa-
tie te ontstaan. Toch koos hij voor een stukoffer waar hij, zo 
bleek, te weinig tegenspel voor kreeg. Langzaam maar zeker 
ging het fout. Zonder dit stukoffer had zijn tegenstander het 
eerst nog maar moeten bewijzen. Michiel Blok stond heel 
goed en had een heerlijke drukstelling. Zijn tegenstander 
pakte een pion mee op de damevleugel maar echt goed kon 
dat niet zijn. Toen begon de machine bij Michiel te haperen 
en hij raakte het spoor bijster. Na enkele fouten was een 
gewonnen stelling ineens een verloren positie. Zijn tegen-
stander speelde het daarna goed uit. Dirk Hoogland trof het 

niet. Hij speelde tegen hun sterkste speler. Hij liep steeds 
wat achter de feiten aan. Zijn tegenstander offerde de dame 
voor toren, stuk en pion. De stukken van Dirk werkten niet 
samen en hij werd verder aangesnoerd. Langzaam maar 
zeker ging het mis. Peter Boel speelde een compleet misluk-
te opening. Met een pionoffer kreeg hij weer wat spel. Hij 
kreeg een sterk paard op g5 tegen een slechte loper voor zijn 
opponent. Zo kreeg hij weer gelijkspel maar nam daarna in 
een ingewikkelde stelling net de verkeerde beslissing. En 
juist die zet verloor. Bob Beeke mist op dit moment de vorm 
enigszins waardoor een goede stelling niet in winst werd 
omgezet. Ook nu had hij een prettige stelling met voordeel 
en kwam na een kwaliteitsoffer heel goed te staan. In de auto 
op de terugreis gaf de computer dat ook aan. Het was wel 
allemaal wel heel ingewikkeld en ergens kreeg de tegenstan-
der kans op eeuwig schaak. Er heeft dus zeker meer ingeze-
ten. Jammer want zeker ook in dit duel waren de matchpun-
ten heel belangrijk. Volgende keer staat Philidor 1847 op het 
programma. Ook dan staan er belangrijke punten op het spel. 
Gedetailleerde uitslag Purmerend-1 - ASV-1: Peter Smits 
(2014) - Wouter van Rijn (2111) 0-1; Wim Luberti (2192) - 
Tom Bus (2098) 1-0; Lucas van Mil (2136) - Bob Beeke 
(2281) ½-½; Barry Brink (2358) - Dirk Hoogland (2071) 1-0; 
Pieter Hopman (2289) - Peter Boel (2098) 1-0; Enrico 
Blees (2164) - Eelco de Vries (2239) ½-½; Frank van der 
Velpen (2091) - Jaap Vogel (2160) 0-1; Nicky Law (2180) - 
Michiel Blok (2103) 1-0; Michael Yu (2025) - Otto Wil-
genhof (2136) 0-1; Giel Spaans (2143) - Pieter Verhoef 
(2074) 1-0. Eindstand 6-4. 
 
Gelijkspel voor ASV-2: Tegen ZSG uit Zwolle liet ASV-2 
een toch wat tegenvallend 4-4 gelijkspel noteren. Het was 
meteen ook het eerste verliespunt in deze competitie. Vier 
partijen eindigden in remise. Eerst bij Sjoerd van Roosmalen 
en niet veel later ook bij Jan van de Linde. Er werd veel 
geruild in deze partijen. Het leverde niets op dan de ge-
noemde puntendelingen. Frank Schleipfenbauer zorgde met 
wit voor een prachtige partij met een actief gespeelde ope-
ningsopzet. Zijn tegenstander reageerde hier wat traag op. 
Frank wist daar wel raad mee en walste er in feite overheen 
tot torenwinst de partij besliste. Daarna volgden weer 2 re-
mises en wel van Jan Knuiman en Koen Maaassen van den 
Brink die ondanks het ratingoverwicht geen voordeel wisten 
te bereiken. Captain Richard van der Wel speelde een goede 
partij. Eindelijk weer eens goed geconcentreerd en daarmee 
bleven ook blunders uit. Hij zette zijn jeugdige tegenstander 
helemaal vast tot deze geen vin meer kon verroeren. Bij 
Johan Wolbers lukte het deze zaterdag helemaal niet. Hij 
kwam er niet aan te pas. Hij stond na de opening gedrongen, 
mistte een combinatie, raakte een stuk achter was verder 
kansloos. Het klapstuk moest komen van Sander Berkhout. 
Met zijn eigen openingsopzet kwam hij helemaal gewonnen 
te staan mede doordat zijn tegenstander het niet goed speel-
de. Maar op het moment dat Sander kon oogsten deed hij 
nog even een tussenzet. Het bleek een blunder van jewelste. 
Het kostte een stuk en zijn tegenstander bleef overeind. Er 
kwam uiteindelijk een eindspel op het bord met dame, paard 
en pion tegen dame en 3 pionnen voor Sander. Vroeg of laat 
loopt dat verkeerd af als er dreigingen ontstaan met dame en 
paard op de koning van Sander. Dat bleek uiteindelijk na 
lange strijd ook beslissend. Zo werd het 4-4. Maar we kun-
nen al haast niet meer degraderen zo sloot Richard met enig 
cynisme het telefoongesprek toch met een positief geluid af. 
Gedetailleerde uitslag ZSG-1 - ASV-2: Ronald Keizer 
(2068) - Frank Schleipfenbauer (2147) 0-1; Ferdinand 
Binnendijk (2067) - Sander Berkhout (2068) 1-0; Boris de 
Jonge (2076) - Jan van de Linde (2101) ½-½; Bart van 
Gelder (1999) - Sjoerd van Roosmalen (2057) ½-½; Tristan 
van der Schaaf (1712) - Richard van der Wel (1981) 0-1; 
Miklòs Hoffer (1938) - Johan Wolbers (2047) 1-0; René in 
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't Veld (1798) - Koen Maassen van den Brink (2014) ½-½; 
Jan Webbink (1895) - Jan Knuiman (1972) ½-½. Eind-
stand 4-4. 
 
Opnieuw verlies voor ASV-3: Ook in de derde ronde verloor 
ASV-3. Dit keer was Wageningen-2 duidelijk te sterk. Qui-
rine Naber kwam goed uit de opening, maar zette zonder 
goede voorbereiding meteen de aanval in. Haar dame kwam 
in een penning en meteen ging een belangrijke centrumpion 
verloren. Toen de Wageningse captain vervolgens foutloos 
doorspeelde gaf Quirine in een hopeloos staand eindspel op. 
In een voor Anne Paul Taal bekend gambiet kwam zijn te-
genstander met een heel bekeken opzet. Onze ASV-er moest 
zich nauwkeurig verdedigen en in het middenspel volgde een 
zetherhaling waarna Cees remise aanbood. Daan Holtackers 
startte goed, maar kreeg na een onnodige verzwakking lang-
zamerhand wat problemen. Na een ongelukkige paardma-
noeuvre volgde pionverlies en even later ging er nog een 
pion verloren en gaf Daan op. Wouter Abrahamse deed het 
in de opening niet helemaal goed en ging daarna met een 
pion minder vol in de aanval. Zijn tegenstander hield makke-
lijk stand en Wouter probeerde nog remise te houden door 
zetherhaling. Deze vlieger ging niet op en Wouter werd over 
de kling gejaagd. Fred Reulink speelde tegen het jonge Wa-
geningse talent Anna Martinez en speelde zijn gebruikelijke 
opening, waarna hij vorstelijk stond. Een moment van onop-
lettendheid kostte materiaal en ondanks verwoede pogingen 
ging het ook bij hem mis en was de wedstrijd al verloren. 
Ruud Wille kwam tegen Eric Smaling na de opening onder 
druk te staan, maar wist zich te bevrijden. Hij leek zelfs 
kansen te krijgen tegen de witte koning in het centrum. He-
laas vond zijn opponent de enige verdediging en na verdere 
afwikkeling volgde een puntdeling. Bart de Kort viel in voor 
Bent Schleipfenbauer en maakte tegen de oerdegelijke Robin 
van Leerdam na 11 zetten een fout in de opening. Om nog 
mee te kunnen spelen offerde Bart een pion. Uren later 
kwam hij die te kort in het verre eindspel. Barth Plomp ten-
slotte speelde een heel lange partij waarin hij een stukoffer 
niet aannam en vervolgens bij een afwikkeling van de ge-
plande volgorde afweek en een pion verloor. In tijdnood gaf 
Jef een stuk weg, dacht even dat hij dat terug kon krijgen, 
maar aalglad wikkelde Barth af naar een gewonnen eindspel 
en redde zo de eer van ons team!   Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag Wageningen-2 – ASV-3: Anna 
Martinez (1832) - Fred Reulink (2008) 1-0; Tjerk Sminia 
(2059) - Wouter Abrahamse (1998) 1-0; Thomas Slijper 
(1932)- Daan Holtackers (1881) 1-0; Jef Verwoert (2069) - 
Barth Plomp (1907) 0-1; Cees van de Waerdt (1895) - Anne 
Paul Taal (1880) ½-½; Robin van Leerdam (2017) - Bart 
de Kort (1868) 1-0; Martijn Naaijer (1994) - Quirine Naber 
(1707) 1-0; Eric Smaling (1980) - Ruud Wille (1814) ½-½. 
Eindstand 6-2. 
 
ASV-5 wint van Wageningen-4: Drie Arnhemse teams 
speelden in Wageningen voor de KNSB competitie. Voor 
ASV 5 was het ronde 2. Na de nederlaag tegen onze vrien-
den uit Arnhem-Zuid stonden we nog met lege handen, ter-
wijl Wageningen-4 de eerste wedstrijd had gewonnen. Na 
een uurtje of zo zag het er op de verschillende borden rede-
lijk gelijkwaardig uit. Nog wat later bleek Constant Nieu-
wenstein op bord 8 wat beginnersstress te hebben. Vijf zet-
ten lang vergat hij een ongedekt paard te slaan. Toen hij hem 
wel sloeg, was het eigenlijk te laat. Niet veel later bleek Jan 
Vermeer op bord 3 een mooie winst te pakken te hebben. In 
een voor Jan iets betere stand dacht de Wageninger een pion 
te winnen. Hij plaatste een stukoffer gepaard met een mat-
dreiging. Echter hij had een zet overzien en moest met een 
paard minder tegen een pion verder strijden. Wel had hij een 
potentiële vrijpion, die Jan met moeite kon veroveren, waar-
na de strijd was gestreden. André van Kuijk stond op bord 6 
lang onder druk, maar zijn tegenstandster nam veel tijd. Er 
waren nog maar 20 minuten over voor 15 uit te voeren zet-
ten. André bood remise aan, ze moest van de wedstrijdleider 
doorspelen. Ze consumeerde rap haar tijd, zonder een goed 
plan te maken. André kwam in rustig vaarwater en het werd 
alsnog remise. Dus evenwicht na 3 partijen. Toen ging het 
opeens onze kant op. Eerst André de Groot die op 7 een pion 
voor stond maar toch in remise belandde gevolgd door 
Vadim van Kuijk op bord 5 en Jacques Boonstra op bord 1 
die snel daarna klinkende overwinningen lieten noteren. 
Saillant was dat Vadim eerder dit jaar nog remise tegen zijn 
tegenstander had gespeeld, die nu geen schijn van kans had. 
Vadim heeft er dan ook niet voor niets 88 ratingpunten bij in 
de afgelopen periode. 4-2 bij de tweede peiling dus voor ons 
en wellicht meer in het vat. Werner Passchier op bord 2 

streed voor wat hij waard was, maar dat was net niet vol-
doende. Hij verloor. Maar op dat moment hadden we de 
champagne al ontkurkt, want Ron Brachten wist een op het 
oog gelijkwaardig toreneindspel langzaam maar zeker in zijn 
voordeel om te buigen, met een vol punt tot gevolg. Ergo, 
we pakten 2 matchpunten en hebben de rode lantaarn over-
gedragen aan Amersfoort, dat als enige nog puntloos is. En 
alleen Apeldoorn is nog ongeslagen, dus de verschillen zijn 
na twee ronden nog erg klein.  André van Kuijk 

Gedetailleerde uitslag Wageningen-4 – ASV-5: Marcel 
Hahné (1747) - Jacques Boonstra (1747) 0-1; Jan Willem 
Westerveld (1659) - Werner Passchier (1665) 1-0; Pieter de 
Paus (1648) - Jan Vermeer (1654) 0-1; Sara Martinez 
(1663) - Ron Brachten (1650) 0-1; Jaap Melgers (1596) - 
Vadim van Kuijk (1650) 0-1; Anja Janssen (1435) - André 
van Kuijk (1390) ½-½; Wouter Bus (1467) - André de 
Groot (1408) ½-½; Wouter Wieggers (1380) - Constant 
Nieuwenstein (-) 1-0. Eindstand 3-5. 
 
Nogmaals ASV-7 - ASV-6: Eerder las u het verslag van 
ASV-6 aan de hand van de winnende teamleider Ko Koo-
man van ASV-6. Dit keer het verslag over deze wedstrijd 
door de bril van de tegenstander ASV-7, geschreven door 
Jan Zuidema. 
 

ASV-7 verliest met 5-3 van ASV-6: Jammer natuurlijk, maar 
aan de andere kant niet eens zo’n slecht resultaat, gezien het 
verschil in de papieren verhoudingen. De punten werden 
bovendien aan de eerste drie borden gehaald. Hans Meijer 
(wit) speelde zijn partij al 2 weken eerder tegen Hans De-
rendorp. In een Engelse partij ging onze Hans in de fout met 
een paardensprong. Dat kostte hem een kwaliteit en even 
later de partij (0-1). Op de reguliere avond speelde Bram 
Hamers (zwart) tegen Gerrie Arends een ‘miniatuurtje’. 
Binnen tien zetten liet hij al twee pionnen lopen en wist 
Murphy met zijn Wet de partij te beheersen. Kortom: scha-
ken en Bram gingen die avond even niet samen (0-2). Thijs 
Stomphorst (zwart) kwam niet goed door de opening heen 
tegen Lion de Kok. Slecht ontwikkelde stukken van Thijs en 
de andere stukken stonden ook niet prettig. Het offeren van 
een dame voor wat tegenspel, werd door Lion rustig gepa-
reerd (0-3). Cor van der Jagt (wit) speelde tegen Ko Kooman 
een interessante partij met mogelijkheden voor beiden. Door 
een fout van Cor in het eindspel kon Ko een pion laten pro-
moveren en was de strijd afgelopen (0-4). John Bijlsma 
(zwart) kwam in de opening tegen Zekeria Amani door een 
gunstige ruil een pion voor. Veel later in de partij dwong 
John Zekria tot de afruil van een toren zo, dat zijn koning zo 
gunstig kwam te staan dat promotie van een pion onvermij-
delijk werd. Ons eerste punt (1-4). Jan Zuidema (zwart) 
tegen Kees van Keulen. In een gelijk opgaande partij, liet 
Jan zijn loper op het verkeerde veld los. Dat leverde los van 
een pion een positionele achterstand op. Een blunder van 
Kees tegen het eind van een partij had het tij kunnen keren, 
maar Jan zag niet dat hij de toren van Kees ongestraft kon 
slaan. Daardoor ging de winst alsnog naar Kees (1-5). Ka-
zem Mollahoesseini (zwart) speelde tegen Hendrik van Bu-
ren een vrij gelijk opgaande partij. Een terecht remisevoor-
stel van Hendrik in een remisestand werd door Kazem niet 
aangenomen. Maar van een enkele onnauwkeurige zet van 
Hendrik, wist Kazem toch profijt te trekken door heel solide 
tegenspel. Promotie van één van zijn twee pionnen was niet 
meer te voorkomen (2-5). Peter Hamers (wit) en Peter van 
Deursen speelden een Konings-Indische partij. Na afruil van 
de lichte stukken stond wit goed vanwege een betere pion-
nenstructuur. Niets is lastiger dan het binnenbrengen van een 
op het oog al gewonnen partij. Maar zwart kreeg steeds 
minder bewegingsvrijheid en koos voor een riskante tegen-
aanval. Dat leidde ertoe dat Peter (ONZE Peter) de andere 
Peter mat kon zetten (3-5).  Jan Zuidema 
 
Uitslagen interne competitie 9e ronde (1 november 2018): 
Bus - Beeke 1-0; T. Janssen - Hogenhout 0-1; de Kort - 
Fassaert ½-½; G. Hendriks - de Mol 1-0; Kusters - Passchier 
½-½; Schunck - Vermeer 0-1; Kees van Keulen - Eder ½-½; 
van Deursen - Bijlsma 0-1; van Buren - Arends 1-0; de Kok 
- Kooman 0-1; Mollahosseini - Gort 0-1; Wijman - Stomp-
horst 1-0; Meijer - Eisma 1-0; Rijmer - van der Jagt 0-1; 
Samman - Hartogh Heijs 0-1; Droop - Gubbels 0-1; Berben - 
Verhaar 0-1; Stibbe - Diekema 0-1; Maas - Perebolte 0-1; 
Dahn - van Brink 0-1; R. Hendriks - Slanican 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: 
Hoogland – van Willigen 1-0; Plomp – van Ginneken 0-1; 
van Etten – Marks 0-1; Knuiman – R. Wille 1-0; Bohlsen – 
Kersten 1-0. 


