
 

  

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING  

       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 

Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 

6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond: Donderdag in Dagbesteding het Pleijwerk, 
 (Elver), Vlamoven 22-24, tel 026-3696970 

Tel. aanmelden: Erik Wille  06-12965038 

ASV op internet: https://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

57e jaargang no. 43      donderdag 20 december 2018
Oploswedstrijd: De tweezet van vorige week was van een 

dronken componist. 
Maar pas op: de sleutel-
zet is zeer nuchter. Wit 
speelt en geeft mat in 2 
zetten. Oplossing: de 
sleutelzet is 1. Dc2.  
 

Externe competitie: De 
sensationele 6-4 zege 
van ASV-1 op het sterke 
Groninger Combinatie 
sprong natuurlijk afge-
lopen weekend het 
meest in het oog. Een 
prachtig resultaat!! Maar 

er gebeurde natuurlijk nog veel meer. Eerst de verdere zater-
dagwedstrijden. ASV-2 bleef op 4-4 steken tegen Zevenaar. 
ASV-3 boekte eenzelfde resultaat tegen SMB. ASV-4 ging 
met 6½-1½ ten onder tegen het sterke Veenendaal-1. Iets wat 
vooraf werd ingecalculeerd. ASV-5 verloor met 5½-2½ van 
Veenendaal-2. Dan de SOS-competitie want ook daar kwa-
men veel ASV-teams in actie. Zo won ASV-1 nu ook in de 
SOS-competitie van Wageningen-1. Het werd 5-3. ASV-2 
blijft het goed doen. Nu werd met 6-2 gewonnen van VDS. 
ASV-4 won met 5-3 van Theothorne. ASV-6 versloeg Vee-
lendaal-2 met maar liefst 6½-1½. ASV-8 daarentegen verloor 
met 5-3 van Wageningen-3. Heel veel verslagen dus die ik 
niet in één keer kan verwerken. Dus ik spreid dat uit over de 
komende weken. Dit keer eerst wat meer aandacht voor de 
zaterdagteams. Vanavond spelen nog de resterende 2 ASV-
teams thuis. ASV-3 ontvangt Zevenaar-1 en is ASV-7 gast-
heer van OPC. ASV-7 begint met een 1-0 achterstand uit een 
vooruit gespeelde partij waarin John Bijlsma verloor. 
 
Fischer Random Chess: Volgende week, 27 december, is er 
gewoon een clubavond. Het ASV-bestuur biedt u graag de 
gelegenheid om zoveel mogelijk te schaken dus ook meteen 
na de kerst kunt u uw partijtje komen spelen. We maken er 
nog een gezellige avond van met het Fischer Random Chess 
onder leiding van Nico Schoenmakers. Komt allen!! 
 

Fantastische zege ASV-1: Het was een regelrechte sensatie 
deze 6-4 winst van ASV-1 op Groninger Combinatie en dat 
tegen een team met een gemiddelde rating van meer dan 200 
punten hoger. Teamleider Otto Wilgenhof was de volgende 
dag nog steeds in opperbeste stemming. “De laatste jaren 
heeft ASV-1 niet zo goed en geconcentreerd gespeeld als dit 
keer. Het was dan ook een verdiende zege. Pas toen we 
doorkregen dat er wat mogelijk was ontstond er iets van 
gezonde wedstrijdspanning”, aldus Otto. Hoe verliep de 
wedstrijd: Dirk Hoogland kwam met een nadeeltje uit de 
opening tegen GM Sipke Ernst en bleef dit houden. Uiteinde-
lijk werd het een structureel nadeel waarbij de grootmeester 
zich soepel naar winst wist te spelen. Peter Boel boekte zijn 
eerste zege dit seizoen. Als altijd zocht hij de complicaties op 
en richtte alles op de vijandelijke koning. Zo kreeg hij de 
open g-lijn in handen en met een combinatie besliste hij de 
partij. Ook Jaap Vogel speelde een goede partij. Hij kwam 
zeer goed uit de opening . Dit leverde pionwinst op. Wel wist 
zijn tegenstander de stelling wat te compliceren. Nog steeds 
had Jaap wat voordeel in de slotstelling maar zijn remiseaan-
bod werd met wat minder tijd op de klok aangenomen. Mi-
chiel Blok speelde ook weer een goede partij. Zijn tegen-
stander offerde in een stelling met tegengestelde rokades een 

stuk voor 3 pionnen maar Michiel had de stelling stevig in 
zijn greep. Toen hij meer materiaal won doordat hij de vijan-
delijke dame kon insluiten was het nog een kwestie van tijd. 
Wouter van Rijn kwam met gelijk spel uit de wat slappe 
opening. Na wat gemanoeuvreer moest Wouter een stuk 
offeren voor 2 pionnen om erger op zijn koningsvleugel te 
voorkomen. Hij kreeg hier onvoldoende tegenspel voor en 
moest opgeven. De winst van Pieter Verhoef was op dat 
moment een meevaller. In een open stelling was het onduide-
lijk of hij voldoende had voor de winst tot hij opeens een 
toren voor kwam. Linus Bohlsen viel in voor Eelco de Vries 
met het vooruitzicht wellicht tegen een grootmeester te mo-
gen spelen. En dat kwam uit. Jan Werle werd zijn tegenstan-
der. Linus speelde een hele goede partij en hield de stelling 
lang onder controle. Toch was er op een gegeven moment net 
even dat foutje wat een grootmeester weet uit te buiten. Li-
nus moest de touwtjes uit handen geven en verloor het eind-
spel uiteindelijk. Bij Otto Wilgenhof was het een spannende 
partij waarin veel mogelijk was. Otto won een pion maar zijn 
tegenstander had compensatie. In het toreneindspel moest 
Otto nog even goed in de denktank maar hij vond de juiste 
remiseweg. Hij was tevreden over zijn spel. Dat laatste zal 
ook Bob Beeke zijn geweest die zijn mindere periode achter 
zich lijkt te hebben gelaten. De stelling was aanvankelijk in 
evenwicht maar zijn tegenstander probeerde toch wat. Dit 
was wat optimistisch en het paste ook niet echt zo bij de 
stelling. Bob won een pion en later moest zijn opponent ook 
nog een kwaliteit geven. Daarna ging het van een leien dakje. 
Zo kwam ASV op 5-4 voor en moest de partij van Tom Bus 
de beslissing brengen. Hij had aanvankelijk een klein plusje 
omdat hij meer invloed had in het centrum. Toen zijn tegen-
stander dacht op de c-lijn een toren binnen de stelling van 
Tom te krijgen won onze ASV-er daarmee een kwaliteit. 
Daarna wist hij verder af te wikkelen naar een eindspel met 
een stuk meer. Dat liet hij niet meer glippen en bezorgde 
ASV-1 daarmee 2 niet verwachte matchpunten. De partijen 
zijn op de site van Groninger Combinatie na te spelen maar 
de wedstrijd zal zeker ook in de eerstvolgende ASV-Nieuws 
ruimschoots aan bod komen. De slotzet in de partij van Tom 
is Kd3 en niet Ke4 zoals daar is afgebeeld. Vol vertrouwen 
gaat ASV-1 nu de winterstop in richting de laatste 4 ronden. 
Gedetailleerde uitslag Groninger Combinatie-1-ASV-1: 
Nick Maatman (2354)-Jaap Vogel (2160) ½-½; GM Jan 
Werle (2519)-Linus Bohlsen (2029) 1-0; Eelke de Boer 
(2325) - Bob Beeke (2281) 0-1; GM Sipke Ernst (2534)-
Dirk Hoogland (2071) 1-0; Julian Kramer (2375)-Otto 
Wilgenhof (2136) ½-½; IM Erik Hoeksema (2346)-Wouter 
v. Rijn (2111) 1-0; Simon Elgersma (2218)-Tom Bus (2098) 
0-1; Machteld v. Foreest (1990)-Pieter Verhoef (2074) 0-1; 
Joost Wempe (2298)-Michiel Blok (2103) 0-1; Jasper Geu-
rink (2298)-Peter Boel (2098) 0-1. Eindstand 4-6. 
 

Gelijkspel ASV-2: Het was een spannende middag. Het duel 
Zevenaar tegen ASV-2 kon alle kanten op en met de 4-4 
eindstand kon captain Richard van der Wel mee leven. De 
duels tegen de concurrentie staat nog te wachten dus er is 
nog van alles mogelijk. ASV-2 doet nog steeds volop mee. 
Een meevaller was de snelle winst van Jan van de Linde. Zijn 
tegenstander speelde snel en na een verwikkeling stond op-
eens een loper van hem klem in het centrum . Stukwinst en 
geen compensatie betekende de 1-0 voorsprong. Sjoerd van 
Roosmalen kwam in een stelling met een dynamisch even-
wicht. Hij kon pionnen aanvallen in het centrum maar moest 
daarbij oppassen voor een onderste rij combinatie. Van beide 
kanten werd vervolgens geen risico meer genomen zodat 
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remise een logisch resultaat werd. Murat Duman kende een 
off-day. Zijn tegenstander had een duidelijk plan voor ogen, 
Murat was niet bij de les en werd overlopen. Dit overkwam 
in feite ook Richard van der Wel. Ook hij was er niet echt bij 
en kwam niet in het stuk voor. Arie Huijsman liet zich deze 
kans niet ontnemen en sloeg toe. Frank Schleipfenbauer trof 
Guust Homs. Zij kennen elkaar door en door en weten dus 
wat er op het bord komt. Frank weet daarbij vaak een klein 
nadeeltje op remise te houden. Zo ook nu. Koen Maassen van 
den Brink speelde een prima opening en had zeker voordeel. 
De vijandelijke opmars van de h-pion schatte hij niet zo 
gevaarlijk in. Dit bleek echter een handenbindertje. Koen 
wist dit niet op te lossen en verloor vervolgens. Sander Berk-
hout speelde de beste partij dit jaar. Hij profiteerde van de 
soms wat vreemde keuzes van zijn tegenstander. Sander 
kreeg zijn stukken op de juiste velden en maakte het tenslotte 
met een winnende combinatie uit. Mick van Randtwijk 
kwam aanvankelijk met een wat kreupel paard te zitten dat 
weinig bewegingsruimte kende. Na een mindere zet van zijn 
tegenstander werd dit paard opeens weer actief. Er volgde 
een combinatie waar Mick met materiaalvoordeel uit tevoor-
schijn kwam. In de stelling die daarna ontstond overklaste hij 
zijn tegenstander. Zo kwam ASV-2 op 4-4 uit. De positie in 
de top bleef hiermee gehandhaafd. 
Gedetailleerde uitslag Zevenaar-1 - ASV 2: Justus Wie-
gersma (2048) - Jan van de Linde (2101) 0-1; Guust Homs 
(2215) - Frank Schleipfenbauer (2147) ½-½ Justin Wilde 
(1967) - Sjoerd van Roosmalen (2057) ½-½; Albert Janssen 
(2048) - Sander Berkhout (2068) 0-1; Arie Huysman (1965) 
- Richard van der Wel (1981) 1-0; Kevin Verfürth (1938) - 
Koen Maassen van den Brink (2014) 1-0; Thomas Verfürth 
(1985) - Murat Duman (1951) 1-0; Vincent Pelgrom (1946) 
- Mick van Randtwijk (2005) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
Verdienstelijk gelijkspel ASV-3: Om half twaalf kwamen de 
voor Wouter Abrahamse ingevallen Bert Duijker en onderge-
tekende aan bij de speellocatie van SMB. Wij troffen daar 
een volledig relaxte Bent Schleipfenbauer aan de cappuccino. 
Terwijl hij opmerkte dat hij ter voorbereiding nog wat van 
Jaap Amesz had bekeken zagen we Barth Plomp, Ruud Wille 
en Quirine Naber ook al binnen druppelen. Fred Reulink en 
Daan Holtackers completeerden even later het team en in 
ontspannen sfeer ontdekten we ineens dat het al bijna 12 uur 
was en gingen we snel naar de zaal. Tot onze verbazing geen 
spoor van Jaap. Hij had zich afgemeld en opkomend talent 
Thomas Manschot speelde nu aan bord 3 tegen Fred. Na iets 
meer dan een uur ruilde Bent na pionwinst al zijn stukken en 
had alleen overzien dat hij zijn pluspion daarna meteen ver-
loor. Remise was zo het resultaat en na ons nog een uurtje te 
hebben aangemoedigd vertrok Bent naar zijn vriendin in 
Voorschoten. Intussen was er op het bord van Barth ook een 
remise ontstaan na een partij tegen Ruben Hogenhout, waarin 
de spelers veel hadden geruild en elkaar geen pijn hadden 
gedaan. Bert speelde tegen oud-ASV-er Paul Waenink een 
opening, die er bizar uitzag en die Paul veel tijd kostte. Toen 
het gif uit de stelling was bood Bert remise aan, wat gezien 
ook zijn mindere tijd door Paul werd geaccepteerd. We 
kwamen op achterstand, nadat Anne Paul beter uit de ope-
ning kwam, maar daarna het verkeerde plan koos. Zijn sterke 
tegenstander nam het initiatief over en drukte geruisloos het 
punt. Even later werd het vrij onverwacht remise bij Daan. 
Hij had zich wat gekunsteld opgesteld, maar profiteerde 
gretig toen zijn opponent pardoes een stuk weggaf. Vreemd 
genoeg werkten daarna Daan’s stukken zo slecht samen dat 
hij, na een offer van Hans die in vliegende tijdnood zat, eeu-
wig schaak niet kon vermijden. Ruud trok daarna de stand 
gelijk, maar daar ging wel een spektakel aan vooraf. In het 
begin van het middenspel raakte Ruud een pion kwijt, omdat 
hij een stukoffer niet kon aannemen. Toen Guus Alberts in 
het vervolg een sterk paard ruilde voor een zwakke loper 
kreeg Ruud weer wat aanknopingspunten. Beide spelers 
vielen nu sterk aan op de tegengestelde rokadestellingen en 
er moest veel gerekend worden om mat te voorkomen. Guus 
maakte de laatste fout en Ruud zette mat. Fred had na een 
rustige opening een mooie stelling die hij positioneel pro-
beerde uit te bouwen. Zijn tegenstander besloot een kwaliteit 
te offeren en zette daarmee het bord in vuur en vlam. On-
danks dat hij in tijdnood was speelde hij de aanval voortref-
felijk en om niet onder de voet te worden gelopen ruilde Fred 

af naar een minder eindspel. Thomas won dit probleemloos. 
Quirine moest nu winnen om een matchpunt veilig te stellen. 
Feilloos wist zij in het eindspel te profiteren van kleine fout-
jes en won een pion en ook nog een tweede en zo wist zij de 
vis op het droge te krijgen. Na de wedstrijd gingen wij iets 
verderop bij het door Fred uitgezochte eetcafé Jan Klaassen 
ons 2e matchpunt vieren. De stemming werd alleen maar 
beter toen wij te horen kregen dat ons 1e van Groninger 
Combinatie had gewonnen!!   Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag SMB-1 – ASV-3: Ilya Razdolski 
(2260) – Anne Paul Taal (1880) 1-0; Ruben Hogenhout 
(2009) – Barth Plomp (1907) ½-½; Thomas Manschot 
(1696) – Fred Reulink (2008) 1-0; Bram Rijkschroeff 
(2000) – Bent Schleipfenbauer (1924) ½-½; Hans van 
Leeuwen (1758) – Daan Holtackers (1881) ½-½; Paul 
Waenink (2007) – Bert Duijker (1886) ½-½; Jacques Ot-
tenheijm (1790) – Quirine Naber (1707) 0-1; Guus Alberts 
(1811) – Ruud Wille (1814) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
ASV-5 verliest tegen Veenendaal-2: Het werd onze dag niet. 
Allereerst waren we keurig op tijd in Veenendaal, maar wel 
op verkeerde adres. Dat bleek niet ver van de wielerclub 
waar wel werd geschaakt. En toen we goed en wel aan het 
spelen waren, deed een luide knal het clubhuis op zijn 
grondvesten trillen en dit was duidelijk een aanslag met op-
zet, maar op wie? Aan de borden leek er aanvankelijk weinig 
aan de hand, maar schijn bedriegt. André de Groot deed op 
bord 6 ‘wat ie altijd deed’ in de opening, maar zijn tegen-
standster niet. Ze “verrampeteerde” zijn stelling volledig en 
dat zou nooit meer goedkomen. André werd overklast en dat 
wist ie. Wisse Witmans op bord 5 had het niet gemakkelijk. 
De stelling was interessant, maar zijn tegenstander vond een 
bres in de linies en benutte die. Wisse gaf op. De partij van 
Ron Brachten op bord 4 werd geopend met het vierpaarden-
spel. Na een gelijk opgaande strijd bood zijn tegenstander 
remise aan in een stelling waarin zetherhaling door hem kon 
worden afgedwongen. Vadim van Kuijk speelde op bord 2 
tegen een jeugdspeler, de broer van de dame die André de 
Groot had verslagen. Vadim vergiste zich in de opening en 
dat werd hardhandig afgestraft. Een wijze les. André van 
Kuijk trof op bord 7 een speler met een beduidend lagere 
rating dan hij. In de opening beging deze al een blunder die 
een pion kostte en gaandeweg wist André de druk zodanig op 
te voeren dat nog een pion volgde, alsmede een dreiging op 
nog veel meer verlies. Op het juiste moment kreeg André de 
felicitaties. Jan Vermeer speelde op bord 3 tegen de speler 
met de hoogste rating. Hij speelde op het oog prima, maar 
het klasseverschil leidde toch tot een 0. Dat gold ook voor 
Jacques Boonstra op bord 1, al mocht op basis van rating 
worden verwacht dat hij meer had kunnen halen uit de strijd 
tegen de jongeling van dienst. Het slotakkoord was voor 
Constant Nieuwenstein. Hij speelde tegen een jonge speler 
met een rating van iets boven de 1000. Deze deed eigenlijk 
alles goed en kwam twee pionnen voor. Probleem was echter 
dat er geen route voorwaarts was voor zijn koning. Constant 
had die route wel en kon met prima oppositiespel gaan den-
ken aan remise, of wellicht meer, als ie het goed aanpakte. 
Dat deed hij en met zijn overwinning deed hij zichzelf een 
dienst en werd de uitslag voor ASV-5 wat draaglijker. Ster-
ker nog, in de strijd op de rode lantaarn lopen we zelfs een 
bordpunt uit op Amersfoort-3. Dat is iets! André van Kuijk 

Gedetailleerde uitslag Veenendaal-2 - ASV-5: Luuk de 
Man (1625) - Jacques Boonstra (1747) 1-0; Matthijs van 
Dodeweerd (1607) - Vadim van Kuijk (1650) 1-0; Pim Dik 
(1781) - Jan Vermeer (1654) 1-0; Jaap-Hille van Beelen 
(1564) - Ron Brachten (1650) ½-½ Gerard Bulthuis (1650) 
- Wisse Witmans (1608) 1-0; Lydia van Dodeweerd (1533) - 
André de Groot (1408) 1-0; Lars Boere (1244) - André van 
Kuijk (1390) 0-1 Léon Kamermans (1019) - Constant 
Nieuwenstein (-) 0-1. Eindstand 5½-2½. 
 
Uitslagen interne competitie 14e ronde (13 december 2018): 
Hogenhout - R. Wille 1-0; van Belle - G. Hendriks 0-1; 
Kooij - Brandt ½-½; van Hattum - Vermeer 0-1; Eder-Meijer 
1-0; Gort - J. Sanders 1-0; van der Jagt - Schunck 0-1; 
Hartogh Heijs - van den Ham 0-1; Rijmer - Stibbe 1-0; Gub-
bels – R. Hendriks 1-0; Samman – Droop 1-0. 
Uitslag ASV-beker: Koeweiden – Witmans 1-0. 


