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58e jaargang no. 12      donderdag 21 maart 2019
Oploswedstrijd: Vorige week was er een tweezet van Dimitri 

Kopaev uit 1978. Wit 
speelt en geeft mat in 2 
zetten. De sleutelzet is 
1. Tf5-f4.  
 

Rapid: Volgende week 
slaan we de interne 
competitie over voor de 
4e rapidavond. Voor de 
liefhebbers van een 
partij met “gewoon” 
tempo is er de 4e ronde 
in de extra competitie. 
Kom dus allen gezellig 
weer een avondje spe-

len!! Maar u bent toch ook eerst a.s. zaterdag van de partij 
bij ons eigen Voorjaarstoernooi.  
 

Externe competitie: Veel teamwedstrijden de afgelopen 
week. Eerst won vorige week donderdag ASV-1 in de SOS-
competitie met 4½-3½ uit bij Elster Toren-1 terwijl ASV-4 
thuis juist Koningswaal Tornado Combinatie-2 met diezelfde 
cijfers verloor. Een dag later deed ASV-2 goede zaken via 
een 6-2 winst op de jeugd van de Arnhemse Schaakacade-
mie-1j. Een duel met de 1e plaats als inzet. Dan afgelopen 
zaterdag waar voor onze KNSB-teams een uitwedstrijd op 
het programma stond. ASV-1 verloor nipt van Caïssa Een-
hoorn met 5½-4½. ASV-2 verloor de strijd om de 1e plaats 
tegen DSG Pallas met 4½-3½. ASV-3 pakte weer een punt 
via een 4-4 gelijkspel tegen Koningswaal Tornado Combina-
tie-1. ASV-4 verloor kansloos met 7-1 van UVS-2 en ASV-5 
pakte ook een punt met een 4-4 uitslag tegen Amersfoort-3. 
In deze EP de eerste verslagen. Vanavond zijn er weer 2 
thuiswedstrijden in de SOS-competitie t.w. ASV-6 - De 
Cirkel-2 en ASV-8 - Velp-2. 
 

ASV-1 nog niet veilig: ASV-1 is er nog niet in geslaagd zich 
veilig te spelen. Uit bij Caïssa Eenhoorn werd met 5½-4½ 
verloren. En dat was onnodig vond teamleider Otto Wilgen-
hof toen ik hem de volgende dag aan de lijn had. Het eerste 
halfje kwam al snel. Jaap Vogel speelde een voor zijn tegen-
stander onbekende zet in de opening. Er werd nog meer 
afgeruild waarna al na 3 kwartier de vrede werd getekend. 
Pieter Verhoef kwam al vrij snel in een mindere stelling 
terecht. Zijn tegenstander kon een koningsaanval opzetten en 
het was onduidelijk hoe Pieter dit kon stoppen. Dit lukte dan 
ook niet. Zijn tegenstander baande zich een weg door de 
witte stelling en liet Pieter kansloos. Wouter van Rijn speel-
de een sterke partij. Na vroege dameruil kreeg Wouter veel 
ruimtevoordeel in een stelling waarin zijn opponent en zwak 
paard had. Deze besloot maar een kwaliteit te geven maar dit 
hielp niet. Wouter wikkelde af naar winst door de kwaliteit 
terug te geven waarna het pionneneindspel gewonnen was. 
In de partij van Eelco de Vries gebruikten beiden zeeën van 
tijd. Onze ASV-er had al vroeg groot voordeel kunnen be-
reiken maar speelde dit niet en in plaats daarvan verloor hij 
nu een stuk. Eelco probeerde het nog wel maar was verder 
kansloos. Invaller Murat Duman (voor Michiel Blok) kwam 
al met wat vertraging en dus met tijdsachterstand binnen. In 
de partij zelf wilde het ook niet vlotten. Hij gaf een kwaliteit 
zonder dat hij er iets voor terug zag. Met de koning nog in 
het midden volgde dameruil waarna hij in het partijvervolg 
verder kansloos bleef. Peter Boel speelde een goede partij. 
Hij deed zijn tegenstander een kwaliteit in de aanbieding 

maar deze nam het niet. Het werd een partij met veel ver-
wikkelingen waarbij Peter ging voor damewinst tegen een 
toren. Het voordeel verzandde echter waardoor hij op een 
remise bleef steken. Dat was de eerste echte tegenvaller. 
Tom Bus kwam met een makkelijke stelling de opening door 
en won zelfs 2 pionnen waarvoor zijn opponent geen com-
pensatie had. Gaandeweg wikkelde Tom af naar een pion-
neneindspel maar daar ging het helemaal mis. Het voordeel 
verdween volledig en via eeuwig schaak, toen hij zelfs een 
pion minder had, moest Tom genoegen nemen met remise. 
Dit was de tweede partij waar op meer was gerekend. Otto 
Wilgenhof zorgde voor de “aansluitingstreffer”. Ook daar 
een razend moeilijk middenspel. Door dameruil werd zijn 
loperpaar heel belangrijk. Er ontstonden matbeelden. De 
verre vrijpion besliste uiteindelijk in het voordeel van Otto. 
Bij Dirk Hoogland werd het een zware laveerpartij. Beslis-
send was uiteindelijk een vrijpion in een dame-eindspel. 
Dirk had daarbij zoveel voordeel dat dit niet mis kon gaan. 
Een prima winstpartij! Bob Beeke kreeg zonder problemen 
gelijk spel. Ergens in de partij raakte hij een pion achter en 
om die pion bleef het verder draaien. Remise leek heel goed 
mogelijk maar heel ongelukkig verloor Bob echter een stuk 
en daarmee de partij. Zo werd zeker 1½ punt verspeeld en is 
ASV-1 nog niet veilig. De opdracht is nu duidelijk. In de 
volgende ronde moet SG Max Euwe in bedwang worden 
gehouden om zeker te zijn van handhaving.  
Gedetailleerde uitslag Caissa Eenhoorn-1 - ASV-1 (KNSB-
competitie): Mykhai Dorokhin (2275) - Wouter van Rijn 
(2105) 0-1; Arne Moll (2180) - Tom Bus (2139) ½-½; 
Henk-Jan Visser (2283) - Eelco de Vries (2236) 1-0; Mar-
tijn Monteban (2286) - Bob Beeke (2282) 1-0; Daan Zult 
(2320) - Pieter Verhoef (2089) 1-0; Peter Doggers (2142) - 
Jaap Vogel (2163) ½-½; Alexander Geerts (2085) - Murat 
Duman (1939) 1-0; Jerrel Thakoerdien (2181) - Otto Wil-
genhof (2139) 0-1; Ron Deen(2149) - Dirk Hoogland 
(2065) 0-1; Farhad Mukhtarov (2176) - Peter Boel (2087) 
½-½. Eindstand 5½-4½. 
 

ASV-2 verspeelt koppositie: In het belangrijke duel tegen 
Pallas-1 heeft ASV-2 de 1e plaats en daarmee ook de kans op 
promotie niet meer in eigen handen. Er werd met 4½-3½ 
verloren. Een nederlaag die niet eens onverdiend was, aldus 
Richard van der Wel. Johan Wolbers kwam een kwartiertje 
te laat door diefstal van zijn portemonnee en de aangifte 
daarvan. De partij was weinig verheffend. Zijn tegenstander 
ruilde veel en eeuwig schaak leverde remise op waarna Jo-
han weer verder kon met zijn aangifte. De portemonnee is 
inmiddels terecht evenals de inhoud. Sander Berkhout kwam 
met remise goed weg. Hij kwam niet zo goed uit de opening 
en moest knokken voor het halfje. Na dameruil volgde het 
remiseaanbod dat werd aangenomen. De tegenstander van 
Theo Jurrius speelde de enige juiste hoofdvariant na de ope-
ningskeuze van Theo. Zijn tegenstander viel op de dame-
vleugel binnen terwijl Theo wat probeerde op de konings-
vleugel. Hij liep echter achter de feiten aan. Sjoerd van 
Roosmalen trapje na een gelijkwaardige openingsfase in een 
valletje. Dit kostte een pion maar kreeg op een gegeven 
moment een tactisch remiseaanbod. Dit moest hij wel aan-
nemen. Zo speelde Pallas heel berekenend. Ook Mick van 
Randtwijk kreeg remise aangeboden maar moest van zijn 
teamleider doorspelen. Richard van der Wel kreeg een hem 
bekende opening tegen waarbij hij een pion won en de vij-
andelijke koning onveilig bleek te staan. Zijn tegenstander 
moest steeds de enig juiste zet doen. Richard speelde het 
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rustig, won een kwaliteit en pakte daarna vrij eenvoudig het 
punt. De partij van Frank Schleipfenbauer verliep ongeluk-
kig. Met een pion meer blunderde hij. Dit kostte een stuk. 
Intussen had Mick zich fantastisch terug geknokt en wist 
zelfs het volle punt binnen te halen. Daarentegen ging het bij 
Jan van de Linde fout. Daar waar hij in het dame-eindspel 
koos voor pionnen pakken in plaats van dat beiden zouden 
gaan lopen met beider vrijpionnen en er meerdere dames op 
het bord zouden komen. Juist het pionnen pakken had hij 
verkeerd ingeschat. Nu liep een vijandelijke pion door. Een 
nederlaag dus waardoor de titelkansen nu heel ver weg zijn.  
Gedetailleerde uitslag Pallas-1 - ASV-2 (KNSB-
competitie): Morris Merza (2161) - Mick van Randtwijk 
(2086) 0-1; Guy Bielderman (2042) - Frank Schleipfen-
bauer (2146) 1-0; René Renders (2103) - Sander Berkhout 
(2072) ½-½; Jim Klinge (1957) - Sjoerd van Roosmalen 
(2080) ½-½; Max van de Pavoordt (2009) - Jan van de 
Linde (2122) 1-0; Pim Heijne (1962) - Theo Jurrius (2085) 
1-0; Radboud de Roos (1939) - Richard van der Wel (1978) 
0-1; Johnny Paans (1879) - Johan Wolbers (2035) ½-½. 
Eindstand 4½-3½. 
 

ASV-3 speelt opnieuw gelijk: Met 4 chauffeurs kwamen wij 
bij een kantoor op het industrieterrein Wijdeveste in Beunin-
gen aan voor de match tegen Koningswaal. Daar Bent 
Schleipfenbauer ziek was speelde Coen Mekers mee, die nog 
glunderde van de napret om zijn prachtige winstpartij van 
die donderdag daarvoor tegen Elster Toren. Marcel Lever 
heette ons welkom en we gingen starten. Anne Paul Taal had 
na de opening het centrum in handen, terwijl Rudy Veenhoff 
de damevleugel probeerde op te rollen. Om verder te komen 
moest veel risico worden genomen en op dat moment werd 
tot remise besloten. Hamoun Habibi, de tegenstander van 
Barth Plomp, kwam 20 minuten te laat. Hij offerde in de 
opening al na 5 zetten een stuk en Barth speelde vlot mee. 
Hamoun had zijn huiswerk goed gedaan en overliep Barth 
volkomen en toen mat niet meer te voorkomen was gaf Barth 
op. Fred Reulink speelde tegen een slordig openende Mark 
Agterberg en kwam beter te staan. Op het moment dat hij het 
winnende f4 kon spelen liet Fred dit na omdat hij niet ver 
genoeg had doorgerekend. Mark kwam nu los en bood remi-
se aan wat Fred aannam daar de stelling volledig in even-
wicht was. Quirine Naber gaf in het middenspel pardoes een 
pion weg. In het vervolg speelde ze actief en haar tegenstan-
der te passief. De stelling werd dichtgeschoven en al gauw 
zat er geen muziek meer in en werd de vrede getekend. Daan 
Holtackers kwam na een onhandige zet in de opening onder 
druk te staan. Marcel Lever zette te voortvarend voort en 
Daan wist na een torenruil een pion te winnen. In het eind-
spel dat volgde met ieder een dame en een loper van ongelij-
ke kleur was zijn pluspion ineens niets meer waard en kon-
den de stukken in de doos. Vanuit een Engelse opening 
kwam Coen Mekers wat gedrongen te staan. Gert Kampstra 
had zijn stukken goed neergezet en probeerde met een paar-
doffer voordeel te behalen. Na de schermutselingen had 
Coen een toren, loper en paard voor zijn dame. Dat resul-
teerde in een dynamische remisestelling en al snel tot een 
puntendeling. Ruud Wille kwam met zwart minder uit de 
opening en moest heel secuur spelen om niet definitief in het 
nadeel te raken. Dat lukte vrij aardig maar het nadeeltje 
bleef. In het eindspel waarin wit toch wat makkelijker spel 
had bood Ruud na overleg met zijn teamleider maar eens 
remise aan bij een 2½-3½ achterstand in de wetenschap dat 
Wouter Abrahamse op dat moment gewonnen stond. Toch 
wat onverwacht nam zijn tegenstander dit aanbod aan waar-
na Wouter die na een originele opening met een schijnoffer 
een kwaliteit had gewonnen de eindstand gedecideerd op 4-4 
bracht.     Anne Paul Taal 

Gedetailleerde uitslag Koningswaal Tornado Combinatie-1 
– ASV-3 (KNSB-competitie): Rudy Veenhoff (1936) - Anne 
Paul Taal (1888) ½-½; Hamoun Habibi (2167) - Barth 
Plomp (1932) 1-0; Mark Agterberg (2065) - Fred Reulink 
(1957) ½-½; Hemmo Mulder (2008) - Wouter Abrahamse 
(1988) 0-1; Gert Kamstra (1869) - Coen Mekers (1849) ½-
½; Marcel Lever (1871) - Daan Holtackers (1867) ½-½; 
Aat Liefboer (1884) - Quirine Naber (1729) ½-½; Evert 
Aalten (1965) - Ruud Wille (1847) ½-½. Eindstand 4-4. 
 

ASV-2 wint kampioensduel: De strijd om de 1e plaats tussen 
de jeugd van ASA-1j en ASV-2 in de SOS-competitie is 
door ons tweede overtuigend met 6-2 gewonnen. Daarmee is 
de 1e plaats ingenomen met nog 1 duel te gaan. De spanning 
vooraf was zeker bij enkele ASV-ers groot. “Ruud als jij er 
toch de hele avond bent, maak jij dan ook het verslag, dan 
kunnen wij ons concentreren op de wedstrijd….? Dus u raadt 
al van wie dit verslag afkomstig is. Het eerste punt kwam na 
zo’n 1½ uur spelen van Piet de Mol. Na een opening met 
tegengestelde rokades maakte hij optimaal gebruik van de 
open lijnen. De witte koning werd naar het midden van het 
bord gejaagd om na enkele onnauwkeurige verdedigingszet-
ten twee stukken te incasseren waarna wit de koning omleg-
de. Edwin Peters volgde een half uurtje later met het tweede 
punt. Zijn tegenstander liet in de opening een loper insluiten. 
Zo kreeg hij een loper tegen een pion en een betere stelling. 
Nadat hij de g-lijn wist te bezetten was het snel klaar. In een 
voor hem onbekende opening vond Jeroen Kersten dat hij al 
snel redelijk comfortabel stond. Na een ingewikkeld mid-
denspel wist hij een paard van zijn tegenstander in het nauw 
te brengen. Met enig kunst en vliegwerk kwam zwart er toch 
uit maar had wel een slechte loper tegen een heel sterk 
paard. Door de slechte positie van de zwarte stukken kon 
Jeroen een matdreiging creëren waar mat niet meer te voor-
komen was. Even deed de jeugd van ASA wat terug door 
winst op Robert Naasz. Hij kwam met wit in een stelling 
terecht met een structurele zwakte op c4 maar waarin hij 
hoopte wat dynamische compensatie te hebben. Helaas 
kwam van het tegenspel niets terecht en de structuur bleef 
zwak. Zwart won veld c4, een pion en een kwaliteit en on-
danks dat de partij nog lang duurde was de uitslag nooit in 
twijfel. In een flankaanval kreeg Ronnie Eggink de overhand 
op de damevleugel maar moest wel goed verdedigen op de 
koningsvleugel. Door een penning won hij 2 stukken voor 
een toren. Met de witte koning in het centrum kwamen er 
van allerlei dreigingen in de stelling via de dame. Met één 
zo’n actie won Ronnie een toren en de partij. Nog een half 
puntje was er nodig voor de winst. Dat werd zelfs een vol 
punt via Koen van Keulen. Zijn tegenstander offerde een 
pion in de opening waardoor die wat beter kwam te staan. 
Koen verdedigde zich goed en wist langzaam maar zeker 
weer in de partij te komen en verbeterde zijn stelling meer 
en meer. Hij won een kwaliteit en in het eindspel besliste een 
vrijpion van Koen de partij. De winst was een feit. In de 
laatste 2 partijen verloor eerst Toon Janssen. Hij offerde na 
de opening 2 stukken voor een toren en een pion. Een twee-
de pion durfde hij niet te pakken, daarna moest hij zwaar 
verdedigen. In het middenspel trok hij het initiatief langzaam 
naar zich toe. In tijdnood gaf Toon in een intussen gewonnen 
stelling de dame weg. Helaas….! Rob Huberts bracht met 
zijn winst de eindstand op 6-2. Met een pionoffer via g4 
kreeg hij de half open g-lijn in combinatie met wat ontwik-
kelingsvoordeel. Met de lange rokade ging hij ten aanval op 
de korte rokade van zijn tegenstander. Het was de dood of de 
gladiolen. Het pakte goed uit maar of het allemaal correct 
was betwijfelde Rob na afloop. Maar zoals hij aangaf…”dat 
weet morgen niemand meer”! Belangrijk was de winst 
waarmee de 1e plaats en de kampioenskansen nu in eigen 
handen zijn.  
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - Arnhemse Schaakacade-
mie-1j (SOS-competitie): Toon Janssen (1839) – Elmar 
Roothaan (1736) 0-1; Jeroen Kersten (1812) – Frank van 
Wijngaarden (1774) 1-0; Koen van Keulen (1681) – Saša 
Albers (1694) 1-0; Rob Huberts (1830) – Peter Lincewicz 
(1696) 1-0; Ronnie Eggink (--) – Mika Rutjens (1644) 1-0; 
Robert Naasz (1790) – Tom van ’t Hoff (1661) 0-1; Piet de  
Mol (1781) – Wouter Wieggers (1421) 1-0; Edwin Peters 
(1690) – Lars Rutjens (1428) 1-0. Eindstand 6-2. 
 

Uitslagen interne competitie 25e ronde (14 maart 2019): 
de Kort-van Rijn ½-½; G. Hendriks-Witmans 1-0; T. Janssen 
-Eder 1-0; Roberts-R. Wille 0-1; Schunck-Bijlsma 1-0; De-
rendorp-van Buren 0-1; van Deursen-Arends ½-½; Zuidema 
-Kees van Keulen ½-½; van Lotringen-A. van Kuijk 0-1; 
Eisma-Meijer 1-0; J. Sanders-Samman 0-1; Hartogh Heijs-
Wendrich 0-1; Stibbe-Rudolphi 0-1; Diekema-Burger 1-0; 
R. Hendriks-Gubbels 1-0; Berben-Maas 0-1. 


