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58e jaargang no. 32      donderdag 3 oktober 2019
Oploswedstrijd: Hartong is een internationale grootheid. 
Nederland slaat in de probleemwereld al heel lang een erg 
goed figuur. Hierbij een tweezet van hem uit 1969. Wit 
speelt en geeft mat in 2 zetten. En de oplossing was niet mat 

in 1 via 1. Pb6+ zoals ik 
al snel na begin van de 
clubavond hoorde omdat 
het paard op c4 gepend 
staat! De juiste oplossing 
is: 1. De8. 
 

Rapid: Vanavond geen 
interne ronde maar het 
begin van de rapidcompe-
titie en natuurlijk ook de 
extra competitie 
 

Externe competitie: De 1e ronde van onze eerste vier zater-
dagteams leverde bitter weinig succes op. Alleen ASV-2 
kwam nog net tot een 4-4 gelijkspel tegen LSG-4 na een 4-2 
achterstand. ASV-1 verloor het openingsduel tegen MSV 
Meppel met 5½-2½. ASV-3 kwam met 5-3 tekort tegen 
PION/Mook combinatie-1 en ASV-4 verloor met 3½-4½ 
nipt tegen het op papier sterkere Voorst. Dus bepaald geen 
openingsronde waar we trots op kunnen zijn maar vanaf nu 
kan het alleen maar beter gaan!! 
 

Flinke domper ASV-1: Toegegeven, tegenstander MSV 
Meppel was geen tegenstander waar ASV-1 zomaar even 
van zou winnen maar de uiteindelijke 5½-2½ nederlaag was 
een flinke tegenvaller in de poging direct weer terug te keren 
naar de 1e klasse. Het wedstrijdverloop op een rijtje met 
dank aan teamleider Wouter van Rijn voor de gegevens. 
Pieter Verhoef kreeg na een onbekende opening wat ontwik-
kelingsachterstand. In ruil daarvoor had hij het loperpaar. 
Zijn tegenstander offerde een pion voor aanval. Pieter miste 
een tactische truc en toen was het uit. Dirk Hoogland kwam 
vanuit de opening iets beter te staan. Door onnodig zetverlies 
van zwart creëerde Dirk met wit enkele zwaktes bij zwart. 
Door een verkeerde keuze (verdubbelen toren op de d-lijn 
ipv blijven drukken op de zwaktes van zwart) kon zwart zijn 
zwaktes oplossen en in een gelijke stelling komen. Het remi-
sevoorstel van Dirk's tegenstander werd na overleg door wit 
geaccepteerd. Wouter van Rijn dacht zelf al binnen 10 zetten 
dat de partij vroeg klaar zou zijn en nooit in remise zou ein-
digen. Het werd gelijk scherp en er moest gerekend worden. 
Zijn tegenstander geloofde het offer van Wouter en accep-
teerde pionverlies. Hij kreeg daar voldoende compensatie 
voor door de ontwikkelingsachterstand van Wouter. Deze 
kleine marge werd helemaal tot het einde vastgehouden en 
toen er ongelijke lopers op het bord kwamen werd op de 40e 
zet tot remise besloten. Jaap Vogel speelde met zwart een 
Franse partij en stelde zich passief maar solide op. In de 
tijdnoodfase had Jaap twee paarden tegen het loperpaar van 
zijn tegenstander. Met elk nog een toren hadden ze beide 4 
pionnen, maar wit op de damevleugel en zwart op de ko-
ningsvleugel. De witte waren gevaarlijker, zeker in combina-
tie met het machtige loperpaar. Er was toen geen houden 
aan. Sander Berkhout speelde mee als invaller voor de ver-
hinderde Michiel Blok. Hij had met wit al snel een prettige 
stelling met ruimtevoordeel. Toen zijn dame op h7 in het 

vijandelijke kamp kwam en wit een pion op d6 bracht, was 
er geen vluchtweg meer voor de koning. Ondekbaar mat was 
het gevolg. Mick van Randtwijk kwam net als Pieter wat 
gedrongen uit de opening, maar hield alles bij elkaar. Hij had 
goed stukkenspel en kon met zijn lopers voor gevaar stich-
ten. De verloren pion was terug gewonnen en hij kwam beter 
te staan. Een blunder van Mick beëindigde de partij tenslotte 
abrupt. Bij Peter Boel stond vanaf het begin zijn stelling 
onder druk (lastige opening) tegen oud ASV-er Fokke 
Jonkman. Hij gaf een pion weg en kwam nog goed terug in 
de partij. Zijn tegenstander behield de pion voorsprong en 
bleef goede zetten doen. In tijdnood ging het tenslotte defini-
tief mis voor Peter. Voor het team speelde hij tegen beter 
weten in nog lang door, maar het lot lag al vast. Eelco de 
Vries kwam al vroeg bij Wouter of hij remise kon spelen. 
Dit werd nooit aangeboden, maar beide spelers zouden ei-
genlijk zettenherhaling niet uit de weg mogen anders moes-
ten ze een slechtere stelling accepteren. Dit deed zijn tegen-
stander toch en Eelco leek goed te staan. Toch verloor hij 
ergens een pion, maar bleef goed staan. Toen de pion ook 
nog eens was terug gewonnen stond Eelco op winst. Hij had 
het op diverse mogelijke manieren tot winst kunnen voeren, 
deed het aanvankelijk ook goed, maar blunderde door zijn 2 
vrijpionnen op de a- en b-lijn te geven tegen zwarts paard. 
Het eindspel T+P vs T zou remise moeten zijn, dus Eelco 
pakte het paard niet, maar gokte op zijn vrije a-pion. Na 
afruil van de paarden en later ook nog eens de toren was de 
randpion remise. Daarmee kwam de eindstand op 2½-5½ 
voor MSV Meppel. Een slechte start dus voor ons eerste!! 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 – MSV Meppel-1: Jaap Vogel 
(2115) - Roel Donker (2234) 0-1; Eelco de Vries (2231) - 
Richard Berendsen (2300) ½-½; Pieter Verhoef (2199) - 
Bas de Boer (2158) 0-1; Dirk Hoogland (2098) - Menno 
van Koningsveld (2104) ½-½; Peter Boel (2125) - Fokke 
Jonkman (1945) 0-1; Wouter van Rijn (2160) -Micha Jans 
(2042) ½-½; Mick van Randtwijk (2028) - Bas Dudink 
(1925) 0-1; Sander Berkhout (2050) - Rienk van den Berg 
(1975) 1-0. Eindstand 2½-5½. 
 

Benauwd punt voor ASV-2: Het werd uiteindelijk nog net 
een 4-4 gelijkspel tegen het op papier qua rating duidelijk 
mindere LSG-4 nadat een 4-2 achterstand was opgelopen. 
Sjoerd van Roosmalen en Tom Bus zorgden met hun winst 
in de slotfase nog voor het gelijkspel. Vanaf het begin liep 
het niet lekker met de partijen, aldus captain Theo Jurrius. 
“We zaten gewoon minder te spelen”. Johan Wolbers offerde 
een pion maar kreeg aanval tegen de vijandelijke koning. Dit 
sloeg echter niet door en het eindspel wat uiteindelijk ont-
stond bleek verloren. William Shakhverdian, die zijn debuut 
maakte voor ASV, kwam aanvankelijk wat in de problemen 
en moest veel zetten doen om overeind te blijven maar gaan-
deweg werkte hij zich los en won uiteindelijk nog redelijk 
eenvoudig. Jan Knuiman kwam met zwart niet goed uit de 
opening. Hij won wel een pion maar had een passieve stel-
ling met een slechte loper. De pion ging op een gegeven 
moment verloren maar de positie van zijn slechte loper kon 
hij niet verbeteren. Dit was ook meteen de inleiding van zijn 
verlies. Ook Frank Schleipfenbauer verloor. Hij leek een 
mooie stelling te hebben maar hij verloor ergens een tempo. 
Het kwam er dus nooit echt van en langzaam maar zeker 
werd hij van het bord gedrukt. Otto Wilgenhof wist tot 3 
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maal toe te offeren op veld e4. Met de sterke loper op de 
diagonaal vanuit g7 had hij telkens een plusje. Dit bouwde 
hij steeds meer uit en het uiteindelijke dame-eindspel zette 
hij in winst om. Theo Jurrius stak enkele pionnen in een 
aanval tegen de vijandelijke koning. Hij wilde daarbij teveel 
door op winst te blijven spelen. Op een gegeven moment 
verwisselde hij de zetvolgorde waardoor hij een pion ver-
loor. Op een gegeven moment had Theo mogelijk nog in 
eeuwig schaak kunnen vluchten maar die mogelijkheid werd 
door hem niet gezien. Het pionneneindspel met een vrijpion 
voor zijn tegenstander was niet houdbaar meer. Zo stond 
ASV-2 met 4-2 achter en moesten 2 winstpartijen ASV-2 
nog naast LSG brengen. Eén daarvan was Sjoerd van Roos-
malen. Hij speelde een hele degelijke partij maar moest hard 
werken voor de winst. Dat lukte hem uiteindelijk. De slot-
partij was van Tom Bus. Ook daar een spannende partij waar 
zijn tegenstander zeker ook kansen leek te hebben maar in de 
slotfase was het Tom die beslissend voordeel kreeg. 4-4 dus, 
en daarmee een mager begin van een nieuw seizoen! 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 – LSG-4: Tom Bus (2126) - 
Marcel Wubben (1981) 1-0; Frank Schleipfenbauer (2157) 
- Jörgen Henseler (2031) 0-1; Otto Wilgenhof (2118) - Jan 
Willem van Drunick (1922) 1-0; Wiliam Shakhverdian 
(2042) - Don van den Biggelaar (1739) 1-0; Sjoerd van 
Roosmalen (2089) - Wybe Evenhuis (1890) 1-0; Theo Jur-
rius (2061) - Loek Veenendaal (1902) 0-1; Jan Knuiman 
(1974) - Daan Binnendijk (1816) 0-1; Johan Wolbers 
(2031) - Wilfried Binnendijk (1841) 0-1. Eindstand 4-4. 
 

Ongelukkig verlies ASV-3: In de 1e ronde speelde ons team 
tegen de vooral aan de top sterke PION/Mook combinatie. 
Grappig detail was dat Huub Blom wedstrijdleider was en in 
het 2e team van dezelfde combinatie speelt, maar die starten 
pas op 2 november. Wouter Abrahamse speelde tegen team-
leider Theo Wijnhoven en opende te vroeg zijn stelling. Hij 
hoopte nog op een tweede kans, maar die kwam niet en zo 
werd het kort maar krachtig 1-0 achter. Ruud Wille, invaller 
voor Bent Schleipfenbauer, kreeg met wit na een wat te 
vroege pionopstoot van Michiel Auwens in het centrum iets 
voordeel omdat Michiel met een achtergebleven geïsoleerde 
pion in het centrum bleef zitten. Hij kon de pion echter toch 
opspelen waarna een remiseachtig eindspel zou ontstaan. 
Ruud koos voor dameruil en bood mede door wat fysiek 
ongemak (rug) remise aan maar had achteraf eventueel nog 
voor een wat onduidelijk eindspel kunnen kiezen met licht 
voordeel. Daan Holtackers kwam tegen het 12 jarige talent 
Hidde Knippenberg gelijk uit de opening, maar greep het 
initiatief toen wit in het middenspel geen goed plan had. Na 
het bezetten van de d-lijn kreeg Daan een centraal dominante 
stelling en begon een aanval op de koningsvleugel. Deze 
besliste de partij snel omdat Hidde een verdedigende zet 
miste. Anne Paul Taal speelde tegen een solide spelende 
Thomas Dickmann. Na een gelijke opening volgde een mid-
denspel waarin veel werd gemanoeuvreerd en de stelling 
gesloten bleef. Na 25 zetten werd tot remise besloten. Omdat 
Jan van de Linde verhinderd was speelde Barth Plomp aan 
bord 1. Hij kreeg de sterke Luuk de Ruijter (2197) tegen 
zich. Na een rustige opening kwam Barth gedrukt te staan. 
Hij probeerde Luuk zo min mogelijk aanknopingspunten te 
geven maar werd vakkundig onder steeds grotere druk gezet. 
Toen Luuk met een combinatie de dame tegen een toren won 
was het uit. Gerben die voor Jan inviel maakte weer gelijk. 
Gerben was erg blij met de mooie overwinning op de be-
paald niet zwakke Wopke Veenstra (1978) en meldde dat hij: 
“Rete strak had gespeeld”! Hij speelde zijn bekende opening 
en had al snel het initiatief. Wopke moest in de verdediging 
en al gauw stonden al zijn stukken op de onderste 2 rijen. 
Toen won Gerben een pion en nadat de tijdnood achter de 
rug was maakte Wopke de beslissende fout en verloor een 
paard. Koen Maassen van den Brink was vol lof over de 
openingsbehandeling van zijn tegenstander Wim Molen-
kamp. Zelf speelde hij met wit te passief vond hij. Wim 
creëerde een zwakke pion die hij vervolgens won. Koen liep 
achter de feiten aan en overzag een fraai dame-offer dat 

vervolgens tot mat leidde. Fred Reulink speelde een onre-
gelmatige opening tegen John Pouwels. In het middenspel 
won Fred door een penning een pion. Daarna had hij onmid-
dellijk dames moeten ruilen, maar nu kreeg John rommel-
kansen en profiteerde van een mindere periode van Fred die 
daarin een stuk verloor. Vervolgens ging Fred er nog eens 
goed voor zitten en speelde nog een heel spannend eindspel, 
waarin hij helaas toch verloor. Al met al een 5-3 verlies, er 
had met wat geluk meer ingezeten.  Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - PION/Mook Combinatie-1: 
Barth Plomp (1936) - Luuk de Ruijter (2197) 0-1; Koen 
Maassen van den Brink (2010) - Wim Molenkamp (2038) 
0-1; Wouter Abrahamse (2006) - Theo Wijnhoven (2112) 
0-1; Fred Reulink (1974) - John Pouwels (2058) 0-1; Ger-
ben Hendriks ( 1798) - Wopke Veenstra (1978) 1-0; Anne 
Paul Taal (1893) - Thomas Dickmann (1961) ½-½; Daan 
Holtackers (1879) - Hidde Knippenburg (1630) 1-0; Ruud 
Wille (1856) - Michel Auwens (1813) ½-½. Eindstand 3-5. 
 

Nipt verlies ASV-4: Het werd een kleine nederlaag tegen 
Voorst, het hoogst gerate team in deze klasse. Paul de Frey-
tas was als 1e klaar. De opening tegen John Sloots leverde al 
vroeg een pion op. Daarna volgde een ingewikkelde stelling 
waarin John tactisch remise aanbood. Uit angst een fout te 
maken accepteerde Paul het aanbod. Bert Duijker werd vast-
gezet en kreeg een koningsaanval te verduren. Hij had geen 
spel en zo ging het uiteindelijk bergafwaarts. Sander van 
Vucht debuteerde bij ASV. Hij speelde een “duw en trekpar-
tij” waarbij de remisemarge nooit overschreden werd. Uit-
eindelijk was er voor beide spelers de keuze de knuppel erin 
of veilig voor de remise gaan. Het werd dat laatste. Jacques 
Boonstra speelde (als invaller) een keurige pot. Zoals hij dat 
kan recht naar voren en deze opponent wist er geen raad 
mee. Een prima gespeelde partij dus! Vadim van Kuijk had 
het moeilijk tegen een ervaren schaker. Hij kwam nooit echt 
in zijn spel en het werd langzaam maar zeker slechter. Hij 
wordt zeker nog beter dan zal hij dit soort tegenstanders in 
de nabije toekomst zeker aankunnen. Bart de Kort had naar 
eigen zeggen een saaie pot met uiteindelijk een ongelijk 
lopereindspel. Dit werd haast vanzelfsprekend remise. Ruud 
Verhoef verloor. Eigenlijk was het een prima partij waarin 
Ruud het eindspel dame tegen toren en loper verloor. 
Hoogstwaarschijnlijk was het onnodig. Als laatste speelde 
Toon Janssen nog. Die had zijn tegenstander al een paar keer 
getroffen en heeft nu het winnende recept gevonden. De 
voorbereidde opening verliep precies zoals Toon hoopte. 
Een sterk paard in het centrum domineerde alles wat tactisch 
een pion opleverde en later nog een stuk erbij. Dit won mak-
kelijk. Ondanks het 4½-3½ verlies is het een goed resultaat 
en dat geeft hoop voor de andere wedstrijden dit seizoen. 
            Richard van der Wel 

Gedetailleerde uitslag ASV-4 – Voorst-1: Bart de Kort 
(1836) - Rudy Bloemhard (2075) ½-½; Ruud Verhoef 
(1850) - Jeroen Bosch van Rosenthal (1941) 0-1; Bert 
Duijker (1899) - Richard van Tienhoven (1900) 0-1; San-
der van Vucht (1862) - Michiel Jansen (1925) ½-½; Toon 
Janssen (1707) - Jaap Staal (2028) 1-0; Paul de Freytas 
(1920) - John Sloots (1891) ½-½; Vadim van Kuijk (1697) - 
Lûtsen Dooper (1858) 0-1; Jacques Boonstra (1781) - 
Marcel Kraaijkamp (1803) 1-0. Eindstand 3½-4½. 
 

Uitslagen interne competitie 5e ronde (26 september 2019) 
Wilgenhof - Storms ½-½; Maassen vd Brink-Knuiman ½-½; 
de Kort - G. Hendriks ½-½; Fassaert - Gerdsen ½-½; R. 
Wille - van Amerongen 1-0; van Eck - van Belle ½-½; Ver-
meer - Koeweiden 1-0; van Hattum - van Buren 0-1; van 
Deursen - Arends 0-1; Kees van Keulen - B. Hamers 0-1; 
Derendorp - Eisma 1-0; Rijmer - J. Sanders 1-0; Samman - 
Meijer 0-1; Hartogh Heijs - Rudolphi 1-0; R. Hendriks - 
Stibbe 0-1; Droop - Maas 0-1; Burger - Peters 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: 
Marks – Kooman 1-0; P. Hamers – van Lotringen 0-1; Wit-
mans – van Kuijk ½-½; R. Verhoef – Bus 0-1; van Ginneken 
– Kersten 1-0. 


