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58e jaargang no. 16      donderdag 18 april 2019
Oploswedstrijd: Een tweezet die een beetje afwijkt van het 

standaardproduct. De 
componist is Cher-
niavsky. Het geboorte-
jaar van dit probleem is 
1978. Wit aan zet geeft 
mat in 2 zetten. De 
sleutelzet is: 1. Tg3-g5.  
 
Externe competitie: Na 
de resultaten van de 
KNSB-ronde van afge-
lopen zaterdag gaat het 
nog een spannende 
slotronde worden. 
ASV-1 verloor met 5½-

4½ tegen SG Max Euwe en zal in de slotronde nog flink zijn 
best moeten doen. ASV-2 won op het oog redelijk eenvoudig 
van SG-Max Euwe-2 met 5-3. ASV-3 was duidelijk de min-
dere van koploper De Stukkenjagers-3 uit Tilburg. Het werd 
een 6-2 nederlaag. Maar nog steeds heeft ons derde een 
kansje op handhaving. ASV-4 deed goede zaken door met 5-
3 te winnen van Amersfoort-2. Daarmee kwamen ze boven 
de streep. ASV-5 won de slotwedstrijd tegen ODI uit Uden 
ruim met 5½-2½. Deze poule is uitgespeeld en ASV-5 kan 
terugkijken op een mooi debuut in de KNSB. Een dag eerder 
speelden nog ASV-6 en ASV-7 voor de SOS-competitie. 
ASV-6 miste het kampioenschap door met 4½-3½ te verlie-
zen van Voorster SC-2. Toch promoveerde dit team omdat 
ook de nummers 2 in de 3e klasse hiervoor in aanmerking 
komen. ASV-7 boekte nog een mooie 4½-3½ winst op Wa-
geningen-4. Voor de OSBO-cup werd ASV-4 met 3-1 uitge-
schakeld door De Elster Toren. In deze EP de eerste versla-
gen. In de vorige EP ging de aandacht uit naar de SOS-
competitie, dit keer is het de beurt aan de KNSB-
wedstrijden. 
 

ASV-1 nog net boven de streep: De wedstrijd tegen SG Max 
Euwe was o zo belangrijk want bij winst zou ASV-1 de 
veilige haven bereiken maar bij verlies volgt nog een span-
nende slotronde. Het werd een spannende wedstrijd waarbij 
ASV-1 net met 5½-4½ aan het kortste eind trok. Voor beide 
teams waren de belangen groot. De strijd begon met twee 
redelijk vlotte remises. Bij Pieter Verhoef kwam al snel een 
stelling op het bord met zware stukken wat volkomen gelijk 
stond en ook Dirk Hoogland zag geen reden om in een gelij-
ke stelling verdere pogingen te wagen. Bovendien was hij 
nog niet geheel fit van een griepje. Dus ook daar werd het 
remise. Een kleine tegenvaller was daarop de puntendeling 
van Jaap Vogel. Hij kwam in een stelling terecht waarin hij 
aan een koningsaanval kon gaan denken met een stukoffer 
op h6. Maar ook deze partij liep op remise uit. Michiel Blok 
had een zware middag. Met wit bereikte hij niets. Even 
kwam er hoop toen zin tegenstander een kwaliteit verspeelde 
maar het bleek ijdele hoop. De koning van Michiel stond op 
de tocht en onze ASV-er kwam in de problemen en verloor 
uiteindelijk. Otto Wilgenhof had in een bepaalde fase van de 
partij wat dingetjes overzien maar kreeg nog wel wat spel 
voor een geïsoleerde pion op e6. Wel had hij daarbij de da-
mes moeten ruilen. Nu verloor hij een pion. In tijdnood 
kwam er nog een flinke dreiging in de stelling maar zijn 
tegenstander kon daar niet direct op ingaan. Nu maakte hij 
handig gebruik van de mindere stelling van Otto. Bij Bob 
Beeke ging aanvankelijk wat mis maar hij wist zich goed te 
herstellen en kwam 2 pionnen voor. Dit wist hij simpel uit te 
schuiven. Peter Boel speelde een goede partij. Hij weerhield 

zich van offers en bouwde een goede stelling op met groot 
voordeel. Even leek het te verzandden na wat stukkenruil 
maar hij hield prettige druk op de vijandelijke stelling en zo 
won het vanzelf. Eelco de Vries zag zich genoodzaakt het 
loperpaar in te leveren. Hij kwam wat onder druk maar hield 
het goed tegen. Daarna kreeg hij kans om zelf wat te onder-
nemen maar dit leverde niets op en zo eindigde de partij toch 
in remise. Tom Bus stond de hele partij onder druk. Reden 
voor hem om een stuk te offeren. Daarvoor kreeg hij wel 
spel. Het stuk kreeg hij terug maar hij bleef een pion achter. 
Tom kwam op de onderste rij binnen en had in die fase voor 
dameruil moeten kiezen om zo in een toreneindspel met ene 
pion minder voor mogelijke remisekansen te gaan. Nu liep 
het verkeerd af. ASV-1 stond nu met 4-5 achter en aan deze 
stand kon ook Wouter van Rijn niets meer veranderen. Er 
was in zijn partij al snel een rare pionnenstructuur ontstaan 
waarbij naast de zware stukken zijn tegenstander een loper 
had en Wouter een paard. In deze open stelling bleek de 
loper meer waard. Wouter moest een pion inleveren maar 
hield het eindspel goed remise. Daarmee was het 4½-5½ 
voor het team uit Enschede en moet ASV-nog vol aan de 
bak. Hopelijk kan SG Max Euwe nog een belangrijke rol 
spelen door de nummer 9 in de stand, Philidor 1847, op 
afstand te houden. Dan zou ook ons eerste zich handhaven. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - SG Max Euwe-1 (KNSB-
competitie): Wouter van Rijn (2105) - Rob Bertholée 
(2308) ½-½; Michiel Blok (2128) - Frank Kroeze (IM) 
(2378) 0-1; Tom Bus (2139) - David Miedema (IM) (2364) 
0-1; Jaap Vogel (2163) - Bart Konijn (2246) ½-½; Otto 
Wilgenhof (2139) - Maarten Vinke (2163) 0-1; Eelco de 
Vries (2236) - Dinant Postma (2191)½-½; Bob Beeke 
(2282) - Achim Bündgen (2108) 1-0; Dirk Hoogland (2065) 
- Henk Jan Paalman (2161) ½-½; Pieter Verhoef (2089) - 
Paul Bierenbroodspot (2092) ½-½; Peter Boel (2087) - 
Hans Plasman (2060) 1-0. Eindstand 4½-5½. 
 

Makkelijke zege ASV-2: Vrij ontspannen boekte ASV-2 een 
terechte en goede 5-3 overwinning op SG Max Euwe-2. Na 
de nederlaag in de vorige ronde tegen DSG Pallas is ASV-2 
afhankelijk van de resultaten van de Deventer ploeg. Winnen 
was dus de enige doelstelling en dan maar zien wat de ande-
re uitslagen zouden worden. Het begon goed met een simpe-
le winst van Johan Wolbers. Hij kwam goed uit de opening 
en won een pion. Bij het eerste het beste valletje tuinde zijn 
tegenstander er volop in en kon Johan het punt bijschrijven. 
Een opvallend snelle winst boekte daarna Sjoerd van Roos-
malen. Daar waar hij normaal kiest voor degelijk spel ging 
hij nu vol in de aanval en vlocht een combinatie in de stel-
ling. Dit klopte volledig zodat Sjoerd de partij daarna vlot 
uitcombineerde. Richard van der Wel had een goede stelling 
met een klein voordeeltje waarna zijn tegenstander tactisch 
remise aanbood. Richard keek eens om zich heen, beoor-
deelde de stand op de overige borden, taxeerde zijn eigen 
kansen en nam het aanbod aan. Sander Berkhout daarentegen 
was juist heel tevreden met zijn remise gezien zijn spel. Hij 
kon een kwaliteit verliezen maar dat werd door zijn tegen-
stander niet gezien. Daarna speelde Sander het nog een keer 
wat onhandig maar ook zijn tegenstander bleek onzeker 
vandaar ook het remiseaanbod waar Sander niet lang over 
hoefde na te denken. Mick van Randtwijk was wat slechter 
komen te staan maar in plaats van de stelling te keepen koos 
hij toch voor een actieve voortzetting en dat kon zijn stelling 
juist niet hebben zodat hij verloor. Jan van de Linde had met 
keurig spel de stukken naar de goede velden gedirigeerd en 
op het moment dat hij de combinatie uitvoert die naar winst 
moest leiden gaat hij in de fout en moet daarbij een stuk 
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inleveren. Zo stond het opeens 3-3 iets waar Richard bij het 
aannemen van zijn remise niet op had gerekend. Maar alles 
kwam goed. Frank Schleipfenbauer stond in het eindspel 
beter maar eerst won Jan Knuiman. Hij was slechter uit de 
opening gekomen tot zijn tegenstandster een cruciale pion op 
e4 verspeelde. Daarmee viel het fundament onder haar stel-
ling weg en profiteerde Jan optimaal. Vervolgens bracht 
Frank het eindspel met een sterk paard tegen een zwakke 
loper vakkundig en gecontroleerd naar winst en was de 5-3 
zege een feit. In de rangschikking blijft het nog steeds een 2e 
plaats en is het hopen op een misstap van de koploper in de 
slotronde. Maar eerst zelf winnen natuurlijk!! 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 – SG Max Euwe-2 (KNSB-
competitie): Mick van Randtwijk (2086) - Sjoerd van Willi-
gen (2051) 0-1; Frank Schleipfenbauer (2146) - Jasper de 
Jong (2083) 1-0; Sander Berkhout (2072) - Wahe Boghos-
sian (1816) ½-½; Richard van der Wel (1978) - Henk 
Bernink (2017) ½-½; Jan van de Linde (2122) - Jasper 
Kamphuis (1993) 0-1; Sjoerd van Roosmalen (1988) - An-
dré Langendijk (1926) 1-0; Jan Knuiman (1959) - Jessica 
Groenewolt (1841) 1-0; Johan Wolbers (2035) - Vigen 
Boghossian (1569) 1-0. Eindstand 5-3. 
 

ASV-4 doet wat noodzakelijk is: winnen!: Het was geen 
gemakkelijke middag tegen Amersfoort-2, maar met grote 
inzet en een beetje geluk viel het voor ons de goede kant op. 
In de laatste ronde spelen we tegen (de overigens niet te 
onderschatten) hekkensluiter Oud Zuylen, hiermee hebben 
we alles in eigen hand. We stonden al snel achter doordat 
Gerben Hendriks vroeg in de partij een stuk verloor. De 1-1 
liet niet lang op zich wachten. Ruud Verhoef kreeg nl. met 
zwart al snel gelijk spel, door enkele passieve zetten van wit  
kreeg zwart de kans om wit een lastig te verdedigen isolani 
te bezorgen. De druk werd met tempo opgebouwd, waarna 
uiteindelijk een lastige penning de partij besliste. Ivo van der 
Gouw speelde een voor hem onbekende opening, waarin zijn 
tegenstander met wit zeer prettig kwam te staan, waardoor 
Ivo veel tijd moest investeren. In een stelling waarin wit iets 
beter stond en door Ivo niets kon worden geforceerd, werd 
remise overeen gekomen. Bert Duiker kwam aanvankelijk 
goed te staan en verkreeg materieel voordeel, maar de tegen-
gestelde rokades in combinatie met een koningsaanval op 
zijn stelling bezorgde Bert hoofdbrekens. Uiteindelijk was 
de aanval op de open koning met gecoördineerde lichte en 
zware stukken niet te verdedigen. Paul de Freytas kwam in 
de opening met wit slecht te staan, in een toreneindspel leek 
het of Paul met een pion minder moest knokken voor de 
remise. Door matig spel van zijn tegenstander kon Paul met 
actieve toren en koning een vrijpion creëren, deze bezorgde 
hem de winst (2½-2½), deze meevaller was een kantelpunt. 
Désiré Fassaert kreeg een complexe partij voorgeschoteld. In 
een ingewikkelde opening veroverde hij weliswaar een stuk 
tegen twee pionnen, maar wit had een meerderheid op de 
damevleugel en creëerde daarmee gevaarlijke tegenkansen. 
In het daarop volgende tijdnoodduel hield Désiré het hoofd 
koel en ging de witspeler in een verloren stelling door de 
vlag. Door deze knappe zege kwamen we voor het eerst op 
voorsprong (3½-2½). René van Alfen overspeelde zijn te-
genstander in het middenspel. In een actieve stelling met 
pluspion ging hij op zoek naar de winst, helaas overzag hij 
een tactisch grapje. In plaats van de pion terug te geven ging 
hij mee in de variant en offerde een kwaliteit in de hoop dat 
zijn loperpaar compensatie zou geven. Echter zwart kon 
direct loperruil forceren en leek verlies een kwestie van tijd. 
René bleef taai verdedigen, waarbij zijn tegenstander moeite 
had een winstplan te vinden. René was alert en stelde vast 
dat door weliswaar verschillende zettenreeksen drie keer 
dezelfde stelling op het bord kwam: remise! Na deze mee-
valler had Steven Braun genoeg aan remise. Hij had enige 
moeite in de opening, echter wist hij het paard van zwart aan 
de rand vast zetten en bezorgde zijn tegenstander na afwik-
keling een randdubbelpion op de a-lijn. Daardoor werd zijn 
c-pion een vrijpion, na dameruil werd deze een gevaarlijke 
troef. Steven vond steeds de betere zetten en wist af te wik-
kelen naar een complex T+P eindspel met zijn vrijpion als 
pluspion. Uiteindelijk speelde Steven met zijn actieve ko-
ning op mat en kon hij na wederzijdse promotie direct toe-
slaan. Het werd mat of dameverlies. Zo werd Steven match-
winner en werden belangrijke matchpunten in de wacht 
gesleept (5-3).    Ruud Verhoef 

Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Amersfoort-2 (KNSB-
competitie): Bert Duijker (1908)-Arjan Tissink (1942) 0-1; 
Paul de Freytas (1899) - Ed van de Gevel (1873) 1-0; Dé-
siré Fassaert (1862) - Henk van Jaarsveld (1842) 1-0; Ger-
ben Hendriks (1788) - Gert Jan Fröberg (1863) 0-1; Ruud 
Verhoef (1863) - Caspar Oskam (1812) 1-0; René van Al-
fen (1811) - Guus Beltman (1864) ½-½; Ivo van der Gouw 
(1816) - Dick Tommel (-) ½-½ Steven Braun (1739) - Jan 
Snijders (1771) 1-0. Eindstand 5-3. 
 

Winst voor ASV-5 in slotwedstrijd: De laatste wedstrijd van 
het seizoen tegen ODI-1 uit Uden, dus nog een kans om wat 
matchpunten de scoren. Eigenlijk met als doel om van de 
onderste plaats in de stand vandaan te komen. Bij Andre de 
Groot leek het goed te gaan, hij veroverde vanuit de opening 
2 pionnen. Het besluit om even rustig terug te gaan en zijn 
stelling weer netjes te kregen pakte niet goed uit. Een pen-
ning die onschuldig leek was dat niet en al snel verloor hij 2 
stukken. Een poging om de koning veilig te krijgen kwam te 
laat en Andre kon opgeven (0-1). Bij Wisse Witmans kwam 
een Slavische partij op het bord en hij zette al snel de zwarte 
pion op d5 onder druk en won daarbij een pion. Met een 
pion voorsprong ontwikkelde Wisse meer druk op de stelling 
van de tegenstander. Na een tactische afwikkeling hield zijn 
tegenstander met een pion minder nog steeds stand en met 
een onveilige koning moest Wisse zelfs even oppassen. Toen 
zijn tegenstander dacht dat Wisse een pion cadeau deed won 
hij een toren. De pion bleek giftig. Constant Nieuwenstein 
kwam goed uit de opening en won in het middenspel een 
kwaliteit. Dit zette hij later om in een volle toren. Een mooie 
combinatie met alle zware stukken leidde tot mat. Jan Ver-
meer dwong zijn tegenstander na de opening om een kleine 
kwaliteit geven. Jan overhoorde zijn opponent, maar die 
bleef overeind. Pas bij de analyse bleek dat hij de foutin zou 
zijn gegaan door stukverlies, maar dat telt niet. In de partij 
kwamen ze dus niet verder dan remise. Werner Passchier 
verraste zijn tegenstander met zijn openingskeus. Maar deze 
bood wel dusdanig tegenspel dat Werner geen voordeel 
kreeg en zijn gegeven pion niet (snel) terugwon. Uiteindelijk 
kreeg hij een pion op de voorlaatste rij met veel druk van 
zijn andere stukken. Ten einde raad nam zijn opponent die 
pion met zijn toren en verloor deze, zodat Werner de partij 
met een toren meer eenvoudig kon winnen. Ron Brachten 
kwam gelijk uit de opening en hield dit lang vol. Nadat hij 
ergens 2 pionnen had gewonnen ging hij in de aanval op de 
vijandelijke koningsstelling. De “grote” afruil die hij inzette 
resulteerde in een dame met 3 pionnen tegen een toren en dit 
was ruim voldoende voor winst. Vadim van Kuijk aan bord 
1 speelde goed. Ondanks dat hij na de opening een kwaliteit 
tegen een pion achter stond wist hij de materiaalverhouding 
weer recht te trekken. De stelling die overbleef, met beiden 
een toren en 3 pionnen was volkomen gelijk dus werd beslo-
ten tot remise. Jacques Boonstra was als laatste nog bezig. 
Hij had een geïsoleerde pion die hij absoluut wilde behou-
den, want hij stond al een pion achter. Zwart wist te promo-
veren en had zo een extra dame. Veel had hij er niet aan 
want Jacques had het echter allemaal uitgerekend, hij hield 
de vijandelijke koning eeuwig schaak, zodat ook hier de 
vrede getekend werd en de eindstand op 5½-2½ kwam. Op-
dracht geslaagd, 2 matchpunten bijgeschreven en een plekje 
gestegen in de eindstand.   Andre de Groot 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 – ODI-1 (KNSB-competitie): 
Vadim van Kuijk (1727) - Berry Bevers (1866) ½-½; Jac-
ques Boonstra (1726) - Jurgen Wilsch (1652) ½-½; Werner 
Passchier (1659) - Shakeel Hoosein (1461) 1-0; Jan Ver-
meer (1633) - Björn Nabuurs (1298) ½-½; Ron Brachten 
(1651) - Quinten van Asseldonk (1355) 1-0; Wisse Witmans 
(1579) - Danny Oppers (1327) 1-0; André de Groot (1389) - 
Wil Kremers (1224) 0-1; Constant Nieuwenstein (-) - Henk 
Strik (1335) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 

Uitslagen interne competitie 28e ronde (11 april 2019): 
R. Wille - van Rijn 0-1; Brandt - de Kort 0-1; Eggink - 
Marks 1-0; Kooij - Peters 0-1; Witmans - Schunck 1-0; 
Koeweiden - Vermeer ½-½; Eder - Bijlsma 1-0; Molla-
hosseini - van Buren 0-1; Kees van Keulen - Derendorp 1-0; 
Rijmer - Zuidema 0-1; Rudolphi - van Lotringen ½-½; Die-
kema - Eisma 0-1; Berben - J. Sanders 0-1; Hartogh Heijs - 
R. Hendriks 0-1; Gubbels-van Etten 1-0; Burger-Stibbe 0-1. 


