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57e jaargang no. 40      donderdag 29 november 2018
Oploswedstrijd: Het was vorige week weer tijd voor een 
tweezet. Ditmaal betrof het een opgave van Rudenko uit 
Dnjepropetrovsk. Hij won er de 1e prijs mee in het jaarcon-

cours 1972 van het schaak-
blad 64. Helaas was er een 
fout in de opgave geslopen. 
De loper stond abusievelijk 
op g5 ipv op h4. Oplossing: 
de sleutelzet is 1. De2. 
 

Bibliotheek: Zaterdag a.s. van 
13-16 uur vertoont ASV zich 
opnieuw in de bibliotheek in 
de hal van Rozet voor een 
schaakdemo. Bezoekers mo-
gen aanschuiven voor een 
partijtje en als ze enthousiast 

worden dan zien we ze vanzelf terug op onze clubavond, 
nietwaar! Als u in de stad bent kom dan ook even langs! 
 

Daglichtschaak: De 3e schaakmiddag in dit seizoen is ko-
mende dinsdag 4 december a.s. aanvang 14.00 uur in het 
bekende NIVON-gebouw aan de Molenbeekstraat 26A. 
 

Externe competitie: In de 4e ronde van onze KNSB-teams 
zaterdag jl. thuis in Brasserie Servontyn in het Lorentz wa-
ren de resultaten magertjes. ASV-1 verloor kansloos met 
3½-6½ in een “vierpuntenduel” tegen Philidor 1847. ASV-2 
had geen moeite met het puntloze WSG-2 uit Winterswijk en 
won met 6½-1½. ASV-3 speelde in een spannend duel met 
4-4 gelijk tegen Moira Domtoren uit Utrecht. ASV-4 kon het 
niet bolwerken tegen nummer laatst Schaakstad Apeldoorn-3 
en verloor met 2½-5½. ASV-5 verloor van koploper Schaak-
stad Apeldoorn-4 met 1½-6½. Op de donderdagavond zijn er 
in de SOS-competitie nog 2 wedstrijden gespeeld: ASV-6 
verloor met 3½-4½ van het Oosterbeekse OPC terwijl ASV-
8 met 1-7 kansloos was tegen SMB-3. In deze EP de eerste 
verslagen van de zaterdag en ook nog wat intussen binnen-
kwam uit de SOS-competitie. 
 
Belangrijk verlies ASV-1: Het duel tegen Philidor 1847 uit 
Leeuwarden was vooraf belangrijk. Bij winst zou ASV-1 in 
de strijd om handhaving immers afstand nemen. Maar het 
heeft er eigenlijk nooit ingezeten. Het kwam er totaal niet uit 
bij ASV. Al na zo’n 2½ uur spelen stond er een ½-4½ ach-
terstand op het wedstrijdformulier. Zo gaf Otto in de nabe-
spreking met uw redacteur aan dat hij al na een uur op enke-
le uitzonderingen na verder geen idee had wie de punten nog 
meer moesten scoren. Zo stond Wouter van Rijn al vanaf het 
begin vast nadat hij niet goed uit de opening was gekomen 
Hij gaf een pion maar dit bracht geen verlichting. In de ko-
ningsaanval die volgde werd hij onder de voet gelopen. Ook 
bij Peter Boel lukte het niet. Hij kwam met zwart onder 
druk. Een stukoffer van zijn tegenstander sloeg hij af maar 
hij werd vervolgens vastgezet en kansloos gelaten. Otto 
Wilgenhof was zelf nog niet genoeg opgeknapt van een fikse 
griep. Hij rekende niet goed en werd in een pionnenwals 
vervolgens opgerold. De tegenstander van Tom Bus kreeg 
een prettig voordeel. Tom heeft eigenlijk geen gelijk spel 
gehad. Zijn tegenstander verkreeg door te laveren allerlei 
mogelijkheden waardoor Tom kansloos bleef. Het eerste 
halfje kwam op naam van Dirk Hoogland. De stelling was 
steeds in evenwicht met beiden een sterk paard in het cen-
trum. Daar was geen voordeel te behalen. Invaller Frank 
Schleipfenbauer (voor Michiel Blok) koos ten onrechte voor 
koningsaanval maar dit kwam niet echt van de grond. Daar-
mee liet hij de damevleugel in de steek waarvan zijn tegen-
stander profiteerde. De wedstrijd was daarmee al beslist. Bij 
Bob Beeke werd de stelling scherp toen zijn tegenstander 
lang rokeerde. Met de rokade aan verschillende zijden bleek 
dit in het voordeel van Bob. Hij wist een aanval op te zetten 
en er winst uit te slepen. Jaap Vogel speelde een goede par-
tij. Hij had wat voordeel op de damevleugel en kwam op een 
gegeven moment een pion voor. Dit maakte hij technisch 

goed uit. Eelco de Vries kwam 20 minuten later achter het 
bord. Hij stond in de file. Hij bleek te hebben geleerd van 
vorig jaar toen Eelco op positionele wijze hard van het bord 
was gezet. Ondanks dat hij nu met zijn koning in het midden 
bleef hield hij de stelling onder controle. Hij wist veel stuk-
ken te ruilen en in het restende dame-eindspel met voor 
beiden 3 pionnen werd tot remise besloten. Pieter Verhoef 
kwam na een moeizame opening wat minder te staan. Hij 
verloor een pion maar vocht zich terug en kwam materieel 
weer gelijk. Pieter moest hard werken voor de remise maar 
wist dit in het eindspel toch te realiseren. Met deze 3½-6½ 
nederlaag stapelen zich donkere wolken boven ASV-1. Er 
staan immers nog sterke tegenstanders te wachten. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1-Philidor 1847 (Leeuwarden) 
Tom Bus (2098)-Migchiel de Jong (2321) 0-1; Eelco de 
Vries (2239)-Eddie Scholl (2202) ½-½; Jaap Vogel (2160)-
Erik Sparenberg (2249) 1-0; Pieter Verhoef (2074)-Addy 
Lont (2239) ½-½; Wouter van Rijn (2111)-Bas van der Lijn 
(2236) 0-1; Otto Wilgenhof (2136)-Jan Hania (2149) 0-1; 
Bob Beeke (2281)-Jan Boersma (2124) 1-0; Dirk Hoogland 
(2071)-Jeroen Weggen (2192) ½-½; Peter Boel (2098)-
Jippe Kamstra (2101) 0-1; Frank Schleipfenbauer (2147)-
Auke van der Heide (2135) 0-1. Eindstand 3½-6½. 
 

Simpele zege ASV-2: Het ratingverschil in de wedstrijd 
tegen WSG-2 uit Winterswijk was met gemiddeld 200 pun-
ten duidelijk in het voordeel van ASV-2. Dat kwam dan ook 
in de 6½-1½ uitslag tot uiting. Murat Duman speelde zijn 
partij op verzoek van de tegenstander vooruit. Hij kreeg een 
fractie voordeel maar uitzicht op meer gaf dit niet. Remise 
was dus het logische resultaat. Mick van Randtwijk zat het 
niet tegen. Hij kwam met wit matig uit de opening. Na een 
afwikkeling werd het allemaal nog minder en na dameruil 
zag het er zelfs zorgelijk uit. Maar toch won hij omdat zijn 
tegenstander ernstig in de fout ging en Mick meteen orde op 
zaken stelde. Johan Wolbers deed in zijn partij een kwaliteit 
in de aanbieding maar zwart sloeg niet. Johan kreeg nu een 
sterk paard en de stelling werd langzaam maar zeker steeds 
ongunstiger voor zwart tot Johan de winst niet meer kon 
ontgaan. De tegenstander van Sander Berkhout wist geen 
raad met de partijopzet van onze ASV-er. Het voordeel werd 
allengs groter tot Sander tenslotte de partij in zijn voordeel 
wist te beslissen. Richard van der Wel kreeg al snel veel en 
makkelijk spel. Toch hield zijn tegenstander zo’n 20 zetten 
de stelling goed onder controle. Toen Richard het nog inge-
wikkelder wist te maken kon hij vervolgens dwars door de 
stelling heen combineren naar winst. Sjoerd van Roosmalen 
had duidelijk zijn dag niet. Zijn tegenstander speelde een 
goede partij maar Sjoerd liet het ook allemaal maar gebeu-
ren. Hij overzag diverse mogelijkheden van de Winterswij-
ker en speelde zelf enkele zetten die hij beter niet had kun-
nen doen. Het mag duidelijk zijn dat de enige verliespartij 
van deze middag voor zijn rekening kwam. Jan van de Linde 
zette de partij passief op. Toen zijn tegenstander wat opti-
mistisch naar voren kwam profiteerde Jan. Hij verkreeg 
voordeel en besliste de partij met een combinatie. Linus 
Bohlsen speelde weer sterk en heel thematisch. Een aanwinst 
voor onze vereniging op dit niveau. Zijn tegenstander hield 
de rijen lang gesloten maar opeens wist Linus toch h5 door 
te zetten en toen ging het als een mes door de boter eerst met 
kwaliteitswinst en niet veel later naar partijwinst.  
Gedetailleerde uitslag ASV-2-WSG-2 (Winterswijk): San-
der Berkhout (2068)-Marcel Krosenbrink (1836) 1-0; 
Sjoerd van Roosmalen (2057)-Henri Abbink (1909) 0-1; 
Jan van de Linde (2101)-Bert te Sligte (1813) 1-0; Johan 
Wolbers (2047)-Han Schuurmans (1779) 1-0; Murat Du-
man (1951)-Emma de Vries (1942) ½-½; Linus Bohlsen 
(2029)-Hennie Meijer (1817) 1-0; Richard van der Wel 
(1981)-Dick Boogaard (1774) 1-0; Mick van Randtwijk 
(2005)-Dick van Wamelen (1779) 1-0. Eindstand 6½-1½. 
 
Gelijkspel ASV-3: In de 4e ronde trof ASV-3 het samen met 
ons onderaan staande Moira Domtoren. We misten Wouter 
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Abrahamse en Bent Schleipfenbauer, maar hadden met Jan 
Knuiman en Koen van Keulen goede compensatie. De wed-
strijd begon met een snelle remise van Barth Plomp op bord 
1 tegen de sterke Engelsman Tom Rose die met zijn London-
systeem weinig indruk op Barth maakte en na algehele afruil 
gingen de stukken terug in de beginstelling. Vervolgens won 
Fred Reulink. Hij had al op de 7e zet op curieuze wijze een 
pion gewonnen waar zijn tegenstander wel compensatie voor 
kreeg, maar waarbij hij ook veel tijd gebruikte. Toen deze 
zijn goede loper ruilde stond Fred meteen stukken beter en 
maakte het daarna gedecideerd uit. Koen van Keulen werd 
vanaf de opening onder druk gezet. Hij probeerde zich nog te 
redden door de stelling ingewikkeld te maken maar helaas 
werd hij keurig opgebracht. ASV-3 kwam op achterstand 
toen Jan Knuiman in tijdnood raakte en in een eindspel met 
zware stukken het overzicht kwijt raakte. Toen hij naarstig 
naar een oplossing zocht viel zijn vlag. De partij van Ruud 
Wille kreeg een zeer abrupt einde. Toen Ruud in het eindspel 
op de 7e rij een pion sloeg en daarmee schaak zette reageerde 
zijn tegenstander door ook een pion te slaan. Het schaak 
werd daarmee echter niet opgeheven, een onreglementaire 
zet dus. De wedstrijdleider kon niet anders dan besluiten dat 
de aangeraakte toren gespeeld moest worden. Deze kon 
alleen ongedekt op de 7e rij worden geplaatst waarna deze 
geslagen kon worden. Een gelukkige winst dus voor Ruud. 
De partij bleef lang in evenwicht tot Ruud na dameruil wat 
spel kreeg en in het eindspel een pion won. Duidelijk was 
het daarmee allerminst. Tot het bovenstaande gebeurde. 
Quirine Naber zette ASV-3 weer op voorsprong. Haar tegen-
stander kwam 20 minuten te laat binnen en stond die tijd de 
hele partij achter. Quirine speelde heel goed in een ingewik-
kelde partij. Het zag er op een gegeven moment heel gevaar-
lijk voor haar uit, maar heel koel wist zij de ingezette pion-
nenwals op haar koningsvleugel tot stand te brengen en zelf 
de aanval over te nemen. Toen zij een toren zou gaan winnen 
was de winst daar. Daan Holtackers wist nadat alle zware 
stukken waren geruild in een lange partij een paardeindspel 
solide naar remise te brengen. Anne Paul Taal speelde tegen 
de sterke Tjerk Hacquebord en verloor in het middenspel een 
pion. Om toch nog remise te bereiken probeerde hij af te 
ruilen naar een eindspel met ongelijke lopers. Dit kwam 
uiteindelijk op het bord en zou bij nauwkeurig spel van Tjerk 
nog steeds gewonnen voor hem zijn. Hij kwam een eind, 
maar liet Anne Paul glippen. In een duidelijk remise-
eindspel deed Anne Paul heel onnozel een zet die ineens 
weer kansen bood voor de mannen uit Utrecht. De pap was 
duidelijk op bij onze ASV-er en hij verloor de partij helaas 
en onnodig. Met deze 4-4 eindstand leverde dit ons team zo 
het 1e matchpunt op.   Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Moira Domtoren-1 
(Utrecht): Barth Plomp (1907) - Tom Rose (2017) ½-½; 
Jan Knuiman (1972) - Albertus ten Hertog (2026) 0-1; 
Anne Paul Taal (1880) - Tjerk Hacquebord (2030) 0-1; 
Fred Reulink (2008) - Bart-Jan Andriessen (1906) 1-0; 
Daan Holtackers (1881) - Kees Verweij (1920) ½-½; Quiri-
ne Naber (1707) - Jeffrey van Renswoude (1963) 1-0; Koen 
van Keulen (1634) - Erik Janse (1912) 0-1; Ruud Wille 
(1814) - Johnny de Kraker (1898) 1-0. Eindstand 4-4.  
 

ASV-4 blijft op gelijkspel steken: In de SOS-competitie 
mocht je met een gemiddelde rating van +150 en een rating-
voordeel aan alle borden verwachten dat ASV-4 van Zeve-
naar-2 zou winnen. Uiteindelijk werd het 4-4, waarbij Hub 
Kusters het gelijkmakende punt door een overwinning op 
Menno Verbakel scoorde. Gemakkelijk ging dat niet want 
Hub stond de hele partij onder onaangename druk. Zijn te-
genstander had f7 liefst 4 keer aangevallen, Dit was alleen te 
verdedigen door een stuk op d5 te zetten. De druk bleef maar 
Menno gebruikte veel tijd, Omdat hij er niet door heen 
kwam besloot hij tot afruil over te gaan. Dit pakte voor hem 
verkeerd uit. Na afruil bleef er een gewonnen eindspel voor 
Hub over. Verder waren er twee nederlagen, een overwin-
ning en vier remises. Albert Marks won via een stukoffer 
wat hem een overwicht aan pionnen op de koningsvleugel 
opleverde, of het correct was is me niet helemaal duidelijk 
geworden want Albert gebruikte veel tijd. Uiteindelijk wist 
hij zich een vrijpion te creëren die niet meer te stoppen was. 
Jan Vermeer kreeg een aanval over zich heen waar hij geen 
antwoord op had. Via een stukoffer drong zijn tegenstander 
de stelling binnen. Jan had te weinig verdedigers om het tij 
te keren. De tweede nederlaag was voor Jacques Boonstra. 
De andere 4 partijen eindigden in remise. Rob van Belle 
kwam goed uit de opening, won een pion maar vergat goed 
af te wikkelen. De tegenstander kreeg een krachtige loper die 
alles tegenhield. Bob Kooij kwam iets beter uit de opening, 
hield voortdurend druk op de zwarte stelling maar de partij 
bleef toch behoorlijk in evenwicht. Misschien had er voor 
Bob meer ingezeten als hij alvorens aan te vallen een zet ter 
verdediging gedaan. Door de zetvolgorde zoals in de partij 
zat er niet meer in dan remise. Ook Hedser Dijkstra en Lex 
van Hattum wisten hun partij niet te winnen.   Hub Kusters 

Gedetailleerde uitslag (SOS-competitie) ASV-4 – SV Zeve-
naar-2: Jacques Boonstra (1747) - Jeroen van der Poel 
(1676) 0-1; Hedser Dijkstra (1715) - Yannick te Pest (1673) 
½-½; Albert Marks (1667) - Jos Aalberts (1243) 1-0; Rob 
van Belle (1704) - Daan Wijnholts (1608) ½-½; Jan Ver-
meer (1654) - Willy Veldkamp (1551) 0-1; Lex van Hattum 
(1618) - Hans Corbeel (1435) ½-½; Hub Kusters (1613) - 
Menno Verbakel (1316) 1-0; Bob Kooij (1571) - Pieter van 
der Poel (1490) ½-½. Eindstand 4-4. 
 

Grote overwinning ASV-5 in SOS-competitie: Met 3 inval-
lers speelde ASV-5 uit tegen Twello. Het werd met 6-2 een 
ruime winst, maar het had ook zomaar een gelijkspel kunnen 
zijn. Invaller Ron Brachten speelde een gelijkwaardige par-
tij. Hij verloor een pion, won deze terug maar moest zich 
toch gewonnen geven in een moeilijk toreneindspel. Onze 
andere invaller Zekria Amani speelde een zeer goede partij. 
Hij zorgde voor open lijnen en zijn lopers waren dodelijk. 
Zijn tegenstander speelde de lange rokade en dat was de 
slechtste zet die hij kon doen. Zekria won daarna gemakke-
lijk. Bij Wilfred Jansz ging het aardig gelijk op. Toen meen-
de hij een mooi zetje te zien waarmee hij in eerste instantie 
een pion kon winnen maar wat ook uitzicht gaf op varianten 
met stikmat of waarbij hij ander materiaal zou kunnen win-
nen. Zijn tegenstander schrok er in eerste instantie ook van 
maar begon hard na te denken en vond een hele mooie weer-
legging waardoor Wilfred de aanval zelf terug kreeg en kon 
opgeven. Bij Horst Eder ontvouwde zich een gelijkopgaande 
strijd. Toen zijn opponent in lichte tijdnood kwam kon Horst 
hem met een mooie truc overmeesteren. Wit dacht met een 
penning over de d-lijn tegen zijn ongedekte dame op de 
onderste rij te kunnen profiteren maar het was juist Horst die 
won met de mooie zet Te1+ waarna wit meteen opgaf. Inval-
ler Ko Kooman speelde met zwart tegen een voor hem be-
kende “zware” tegenstander en dat beloofde een moeilijke 
avond. Al snel veroverde Ko een centrumpion maar dat was 
een misser. De diagonaal b1-h7 werd daardoor geopend voor 
een geweldige aanval met dame en loper op h7. Wit maakte 
daarna geen gebruik om na het zwarte h6 het paard op f6 dat 
dekking gaf te ruilen. In het middenspel moest Ko zijn toren 
ruilen voor een loper en 2 pionnen. Met een kwaliteit achter 
maar met 3 pionnen compensatie ging Ko verder en kon het 
initiatief nemen aangezien zijn tegenstander zijn verdediging 
zeer verwaarloosd had. Het eindspel werd bereikt met elk 
dame en toren maar met 7 pionnen tegen 2. Deze overmacht 
was teveel voor zijn opponent. Danny Hageman kwam 
slecht uit de opening en stond de hele partij slechter. Maar 
ergens won hij toch een pion, verloor een kwaliteit maar kon 
met zijn dame de zwarte koning schaak blijven geven. Dan-
ny zou ergens blij zijn geweest met remise maar daar dacht 
zijn tegenstander anders over: deze zette pardoes zijn koning 
op het enige veld waar die juist niet moest gaan staan. Met 
behulp van het paard was het mat in 2. Jonathan van der 
Krogt pakte grip op het centrum. Zijn tegenstander wilde het 
paard nemen  via de loper op g5. Jonathan had daar geen zin 
in en koos ervoor zijn koningsstelling open te gooien ten 
behoeve van een aanval. Zijn tegenstander dacht er een 
paard bij te kunnen halen maar verloor daarmee het initiatief 
en zijn voordeel en liet vrijwillig zijn paard pennen en ver-
gooide daarmee zijn partij. Ontdaan koos deze enkele keren 
niet voor de beste voortzetting. Aan Jonathan was het nu om 
de partij binnen te halen . Dat kostte wat tijd en zetten maar 
uiteindelijk werd de partij met medewerking van de tegen-
stander, beëindigd met een mooi mat. Als laatste speelde 
Erik Gort nog. Tijdens zijn partij leek het er niet op dat we 
zo ruim zouden winnen. Erik zag al aankomen dat zijn partij 
één van de laatste zou worden: weinig zetten in een weinig 
opwindende stelling en al veel tijd voorbij. Tot het ineens al 
5-2 stond en de druk verdwenen leek. Zijn tegenstander 
miste een mat-in-één, welke op het bord stond naast een 
dreigend mat-achter-de-paaltjes, dus met een dikke 6-2 keer-
den wij huiswaarts.   Danny Hageman 
Gedetailleerde uitslag (SOS-competitie) Twello-1 - ASV-5: 
Jos Barendregt (1887) - Ron Brachten (1650) 1-0; Gerard 
Bons (1607) - Zekria Amani (1623) 0-1; Wobbe de Vries 
(1693) - Wilfred Jansz (1642) 1-0; Henk Casteel (1674) - 
Horst Eder (1583) 0-1; Jan de Boer (1507) - Danny Hage-
man (1383) 0-1; Kees Kuyk (1573)-Ko Kooman (1406) 0-1; 
Eddy Sander (1523) - Erik Gort (-) 0-1; Coen Hilbrink 
(1464)-Jonathan van der Krogt (1410) 0-1. Eindstand 2-6. 
 
Uitslagen interne competitie 11e ronde (22 november 2018): 
van Rijn-T. Janssen 1-0; Kusters-G. Hendriks ½-½; Eggink-
de Kort 0-1; van Belle-R. Wille 0-1; Brandt-Vermeer ½-½; 
Mercan-T. Koeweiden 1-0; P. Hamers-Gort 0-1; Meijer-
Schunck ½-½; van den Ham-Stomphorst 0-1; J. Sanders-
Hartogh Heijs ½-½; Rijmer-Samman ½-½; van der Jagt-
Slanican 1-0; Perebolte-Verhaar 1-0; Dahn-Stibbe 0-1; R. 
Hendriks-Burger 1-0. 
Uitslagen ASV-beker: Zuidema-Peters 0-1; Bijlsma-B. Ha-
mers 1-0; Huizinga-de Mol 0-1; Mollahosseini-Kooij 0-1. 


