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58e jaargang no. 37      donderdag 7 november 2019
Oploswedstrijd: Van top-componisten krijg je niet snel ge-
noeg. Daarom vorige week nog maar eens een werkstuk van 

Loshinsky. Deze tweezet 
is uit 1972. Wit aan zet 
geeft mat in 2 zetten. De 
sleutelzet is 1. Pd6. 
 
Rapid: Vanavond geen 
interne competitie. Dat 
laten we even een weekje 
rusten. Dus nu de 2e rapi-
davond en de 2e ronde in 
de extra competitie. 
 
Externe competitie: Een 
druk competitieprogram-
ma ligt achter ons. Eerst 

vorige week donderdag nog 2 wedstrijden in de SOS-
competitie. Daaronder het prestigeduel ASV-5 - ASV-6. Een 
verrassing zat er niet in. ASV-5 won vrij regelmatig met 5½-
2½. ASV-7 had diezelfde avond niets in de melk te brokke-
len tegen De Cirkel-2 en verloor met 1½-6½. Daarna werd 
de aandacht verlegt naar de zaterdag voor de KNSB-ronde 
waar ASV met maar liefst 6 teams aan de bak ging. Niet 
eerder speelde ASV met zoveel teams in de zaterdagcompe-
titie!! Zo zaten er 48 schakers achter de borden! Een hele 
organisatie. Daar waar de 1e ronde voor onze eerste 4 teams 
vorige maand slecht verliep pakte deze 2e ronde een stuk 
beter uit. ASV-1 boekte in Soest met 6-2 een goede over-
winning op SSC 1922. ASV-2 was in Capelle aan den IJssel 
met 5½-2½ CSV-1 de baas. ASV-3 liet een verrassende 4½-
3½ zege op HSC-1 in Helmond noteren. ASV-4 wist Doe-
tinchem-1 met 5-3 te verslaan. Daar waar deze eerste 4 
teams uit speelden waren er ook nog 2 wedstrijden thuis in 
het Lorentz. ASV-5 opende de competitie met een prima 4-4 
gelijkspel tegen het Vianen/DVP-2. Alleen ASV-6 ging met 
maar liefst 1½-6½ tegen Almere-4 zwaar onderuit. Hierbij 
de eerste verslagen, volgende week de rest. 
 
Goed herstel ASV-1: Na de teleurstellend verlopen seizoen-
opening tegen MSV Meppel was het zaak dat ASV-1 dit 
meteen achter zich zou laten. Dat lukte op een uitstekende 
wijze. Met 6-2 werd SSC 1922 uit Soest verslagen. Mick van 
Randtwijk kreeg een koningsaanval tegen. Dat kostte een 
kwaliteit en een pion. Zijn tegenstander werd vervolgens te 
gretig en ruilde tussendoor een stuk, maar overzag een tus-
senzet van Mick. Zo ontstond een matdreiging over de lange 
diagonaal i.p.v. het terugslaan van het stuk. Mat was op zich 
te verhinderen maar dan was Mick met het terugwinnen van 
materiaal teruggekomen in de partij. Zijn tegenstander gaf 
echter de dame weg en toen was het meteen klaar. Dirk 
Hoogland speelde een solide partij. Hij had een mooi cen-
trum, maar zijn tegenstander opende met een pionnenstorm. 
Die pionnen werden vervolgens zwak. Dirk won een pion en 
toen was het nog een kwestie techniek en dat kun je aan Dirk 
wel overlaten. Zijn tegenstander offerde vervolgens va ban-
que een kwaliteit. Dirk won nog een pion en toen was het 
klaar. Pieter Verhoef zette een koningsaanval op en kreeg de 
d-lijn in handen. Het lopereindspel was dankzij een actieve 
koning en zwarte pionnen op zwart die zwak waren eenvou-
dig gewonnen. Jaap Vogel kreeg een pionoffer tegen. Zijn 
tegenstander had daarvoor wel compensatie. Het eindspel 
met dame, een licht stuk en ieder vijf pionnen leek remise. 
Maar helaas ging het onnodig fout en werd Jaap mat gezet. 
Michiel Blok wist een koningsaanval van zijn tegenstander 
te stuiten met een pionoffer en kreeg daar actief spel voor 
terug. In tijdnood won Michiel een stuk en de partij. Peter 
Boel kreeg een eindspel met ongelijke lopers op het bord. 
Beide spelers hebben in de loop van de partij beter gestaan, 

maar waarschijnlijk was het steeds binnen de remisemarge. 
Eelco de Vries zette een koningsaanval op dat mogelijk 
winnend was geweest met een stukoffer. Zonder stukoffer 
restte nu een plusje. Gezien de stand in de wedstrijd deed 
Eelco daarna geen winstpoging meer. De 6-2 eindstand 
kwam op het bord na winst van Wouter van Rijn. Zijn tegen-
stander ruilde op een te laat moment de fianchettoloper. Nu 
kreeg Wouter de velden f3 en h3 met zijn dame en toren in 
handen. Een sterk paard maakte het verschil. Dit leverde 
pionwinst op. In tijdnood weigerde Wouter een stukoffer, 
deed het fout en het voordeel en de pluspion verdween. Met 
een actieve koning en een ver opgerukte pion kon hij weer 
opnieuw beginnen. Beide spelers speelden in die fase niet 
best. Uiteindelijk restte na een trucje van Wouter een toren 
tegen 2 pionnen. De laatste vijandelijke blunder bracht de 
winst dan toch nog bij Wouter.  Wouter van Rijn 
Gedetailleerde uitslag SSC 1922 - ASV-1: Eric de Haan 
(2316) - Eelco de Vries (2233) ½-½; Reynir Helgason 
(2258) - Wouter van Rijn (2156) 0-1; Arie van der Burch 
(2212) - Jaap Vogel (2125) 1-0; Gerrit-Meine Muis (2117) 
- Dirk Hoogland (2102) 0-1; Adriaan de Jongh (2173) - 
Pieter Verhoef (2120) 0-1; Carl Wüstefeld (2224) - Michiel 
Blok (2127) 0-1; Jos Nooijen (2088)-Peter Boel (2102) ½-
½; Yehuda Pelter (1936) - Mick van Randtwijk (1993) 0-1. 
Eindstand 2-6. 
 
Duidelijke winst ASV-2: De wedstrijd van ons tweede tegen 
CSV uit Capelle leverde een ruime 5½-2½ winst op. “Op 
zich ging het heel soepeltjes”, aldus teamleider Theo Jurrius 
zondagavond aan de telefoon. “We kwamen al snel met 2-0 
voor daarna waren er nog een paar onduidelijke stellingen 
maar die vielen op een gegeven moment allemaal onze kant 
op”. Theo zorgde zelf na ruim een uur voor de 1-0. Via een 
truc won hij materiaal. Zijn tegenstander speelde nog even 
door maar zag na een zet of 16 het nutteloze in. William 
Shakhverdian liet zien dat hij heel goed gaat worden. Zijn 
tegenstander beheerste de finesses van de opening niet hele-
maal. William wist daar wel raad mee. Bij de overgang van 
het middenspel naar het eindspel speelde hij de zeker nog 
niet eenvoudige stelling met vaste hand naar winst. Daarna 
ontstond een fase in de wedstrijd waarbij een enkele ASV-er 
wat minder stond dan wel moeilijk en bovendien waren er 
wat onduidelijke stellingen waren. Maar gaandeweg kwam 
ook het verschil in sterkte bovendrijven en werden de stel-
lingen weer recht getrokken. Zo leek het bij Frank Schleip-
fenbauer moeilijk. Zijn tegenstander had een mooi centrum 
maar maakte daar niet goed gebruik van. Frank kwam dus 
met een remise tamelijk goed weg. Ook Sander Berkhout 
stond eerst minder maar toen het op het eindspel aan kwam 
speelde zijn tegenstander het niet optimaal en was het Sander 
die de volle winst greep. De tegenstander van Tom Bus 
verbruikte veel tijd en kwam ook moeilijk te staan doordat 
zijn stukken niet goed stonden. Toch leek het even onduide-
lijk te worden maar toen Tom ook maar even de kans kreeg 
sloeg hij toe. Daarmee was de winst binnen want de 4½ punt 
was bereikt. Otto Wilgenhof speelde een goede partij en 
kwam een pion voor. Na afwikkeling naar het eindspel ver-
zuimde hij deze pion op tijd op te spelen. Dat had de winst 
kunnen brengen, nu kon zijn tegenstander de stelling nog net 
verdedigen. De partij van Sjoerd was heel interessant na een 
stukoffer tegen 2 pionnen. Sjoerd kon het maar moeilijk 
verdedigen. Er werd afgewikkeld naar een eindspel met 
daarin een toren tegen 2 pionnen. Dit werden gevaarlijke 
vrijpionnen. Intussen was Sjoerd met zijn beide torens een 
matnet aan het vlechten. Hij had altijd nog de mogelijkheid 
van eeuwig schaak maar om mat te geven moest hij deze 
mogelijkheid opgeven. Dat maakte hem wat onzeker en hij 
bood remise aan. Achteraf bleek dat hij de winstweg toch 
geforceerd had kunnen bereiken. Invaller Koen van Keulen 
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speelde op zich een prima partij tegen een gelijkwaardige 
tegenstander. Eerst kwam hij wat minder uit de opening 
maar later trok hij het weer gelijk. Het werd een lange partij. 
Enkele kleine foutjes brachten hem weer in het nadeel. Hij 
verdedigde taai maar verloor uiteindelijk toch. Daarmee was 
de 5½-2½ winst een feit. 
Gedetailleerde uitslag CSV-1 – ASV-2: Richard Ammer-
laan (2122) – Otto Wilgenhof (2104) ½-½; Mark Vermeer 
(2137) – William Shakhverdian (2053) 0-1; Elnathan 
Ghebreab (1934) – Tom Bus (2128) 0-1; Reinout Segers 
(2034) – Frank Schleipfenbauer (2142) ½-½; Ka Chun Lui 
(2094) – Sjoerd van Roosmalen (2095) ½-½; Ton Dulk 
(1962) – Sander Berkhout (2060) 0-1; Thomas Herrewijn 
(1732) – Koen van Keulen (1723) 1-0; Roel Trimp (1979) – 
Theo Jurrius (2043) 0-1. Einduitslag 2½-5½. 
 
Sterke winst ASV-3: Ruim op tijd kwamen we bijna gelijk-
tijdig aan bij Snookertown de speellocatie van HSC Hel-
mond. Met Richard van der Wel en Sander van Vucht als 
invallers voor Jan van de Linde en Wouter Abrahamse star-
ten we tegen het ratingfavoriete Helmond. Anne Paul Taal 
opende de score door in gelijke stand in een moment van 
schaakblindheid een simpele wending te overzien waardoor 
hij zonder tegenspel een stuk verloor. Fred Reulink speelde 
een voor hem nieuwe opening tegen de zeer sterke Ruben 
Venis en was daar niet ontevreden over, maar een kleine 
onoplettendheid had grote gevolgen en toen hij ook nog een 
stuk in de aanbieding deed was het over en uit. Een slecht 
begin, 2-0 achter. Daan Holtackers stond na de opening 
vrijwel gelijk. Door zijn initiatief op de damevleugel kwam 
zijn tegenstander niet tot een aanval op de koningsvleugel. 
Vervolgens kwam geen van beiden verder en werd na zet-
herhaling tot remise besloten. Bent Schleipfenbauer behaalde 
na een beetje gepriegel een klein voordeel uit de opening. 
Vervolgens zette hij een koningsaanval in waarbij zijn te-
genstander behoorlijk moest oppassen om niet mat te gaan. 
Nadat hij de aanval had gepareerd dacht zijn tegenstander 
Jerzy Cebula al te kunnen counteren op de damevleugel, 
maar beter had hij wat penningen kunnen opheffen. Nu sloeg 
Bent toe en won de dame en de partij. Koen Maassen van 
den Brink greep na de opening het initiatief en speelde zijn 
stukken naar de goede velden. Toen zijn tegenstander Hugo 
Faber wat mindere zetten deed won Koen een pion en even 
later een kwaliteit. Na een afwikkeling naar een gewonnen 
eindspel hield zijn tegenstander het voor gezien en stonden 
we weer gelijk. Sander van Vucht speelde een minder gang-
bare opening en zijn tegenstander nam erg veel tijd om goed 
uit de opening te komen. Deze nam veel risico door een pion 
te winnen waardoor hij behoorlijke ontwikkelingsachter-
stand opliep en ook nog weinig tijd had. Sander kon niet 
profiteren en toen een gelijk eindspel overbleef werd tot 
remise besloten. Richard van der Wel speelde een heel tacti-
sche partij waarin hij een paard offerde om de koning in het 
midden te houden en een gevaarlijke aanval te houden. Ver-
volgens won hij eerst het stuk terug en daarna een kwaliteit 
bij een dame inval op h7. Een niet te pareren mataanval 
besliste de partij! Een schitterende partij tegen de sterke Bart 
Dekker! Zoals wel vaker bleef Barth Plomp als laatste over 
en ook nu wist hij overeind te blijven nadat Pim Blijlevens 
in de opening een pionnenstorm op de koningsstelling van 
Barth had losgelaten. Barth ruilde dames en egaliseerde de 
stelling. Pim bleef het proberen maar de dynamiek was uit 
de stelling en nadat hij eerst remise had afgeslagen bood hij 
het 5 zetten later toch maar aan. De winst was binnen!! Weer 
een prachtige dag voor ASV 3 in het zuiden!! Bedankt man-
nen!!     Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag HSC-1 – ASV-3: Bart Dekker (2132) 
– Richard van der Wel (1998) 0-1; Ruben Venis (2210) – 
Fred Reulink (1972) 1-0; Hugo Faber (2016) – Koen 
Maassen van den Brink (1998) 0-1; Pim Blijlevens (1903) 
– Barth Plomp (1944) ½-½; Jerzy Cebula (2052) – Bent 
Schleipfenbauer (1898) 0-1; Maarten Smit (1959) – Anne 
Paul Taal (1895) 1-0; Johan Wuijts (1963) – Daan Holtac-
kers (1881) ½-½; Paul van Asseldonk (1987) – Sander van 
Vucht (1864) ½-½. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-6 krijgt rode lantaarn door fors verlies tegen Almere-4: 
Natuurlijk wisten we van meet af aan dat het een zware pot 
zou worden tegen Almere-4, dat gemiddeld ruim 100 rating-
punten meer heeft, maar bovenal meerdere jongeren voor 
wie de rating maar een momentopname op de groeicurve is. 
Vooraf was het motto: alleen bij 0-8 hebben we echt verlo-
ren, alles daarboven is mooi. Het bleek nog een lastige op-
gave. John Bijlsma moest als eerste de handdoek in de ring 

gooien tegen de D-jongere Aadhya Agarwal. John verzuchtte 
dat hij zijn best had gedaan, maar dat er gewoon niets meer 
voor hem inzat. Dat gevoel kennen we, John! Ook Theo 
Koeweiden mocht tegen een sterke D-jongere, Masavita 
Basa. Hij hield het lang vol maar moest toch het onderspit 
delven. Dat gold ook voor André van Kuijk, die mocht aan-
treden tegen een ‘oude’ bekende, de C-jongere Daniël Knol. 
Waar hij hem een jaar geleden nog op remise wist te houden, 
lukte dat deze keer net niet. Het was een dubbeltje op zijn 
kan en Daniël gaf later aan zeker het remiseaanbod te heb-
ben overwogen, maar diens besluit om door te spelen werd 
beloond. En toen ook Lex van Hattum verloor van Johan 
Bertelkamp, stond de teller op 0-4. André de Groot mocht 
tegen de A-jongere Ischa Abraham. André had een achterge-
bleven pion die hij moest blijven dekken. Zijn tegenstander 
maakte hiervan gebruik door zijn stukken beter neer te zetten 
en na enig afruilen kwam hij met beide torens op de 7e rij 
binnen en was het eigenlijk wel gedaan (0-5). Ook Jan Ver-
meer kreeg een 0 aan zijn broek, van de A-jeugdige Jeroen 
van den Berg. Hij probeerde vervolgens uw verslaggever het 
klimaatprobleem uit te leggen, als ook aangemeld te krijgen 
op een online schaakplatform. Beide verliepen niet vlekke-
loos. Jan wist nooit zijn stukken optimaal op het bord te 
krijgen. Zijn paarden stonden in het centrum, normaal is dat 
goed, maar ze konden nergens heen. Uiteindelijk brak de 
Almeerse speler door en pakte de winst.’ Hé, zien we daar 
Ron Brachten glunderen? Hij speelde op bord 1 tegen de 
niet-jeugdige Frans Hazenberg, met 1883 op papier de hui-
zenhoge favoriet in deze match. Maar Ron bleek vandaag de 
beste van de twee. Na een geweigerd damegambiet kwam 
Ron gedrongen te staan. De slag op het midden van het bord 
werd door zijn tegenstander gewonnen. In het middenspel 
werden alle zware stukken geruild. Ron kwam in een gelijk-
waardige stelling terecht waarin hij met zijn paarden veel 
mogelijkheden had. Nadat hij zijn zwarte loper ingeruild had 
tegen een actief paard van de tegenstander bood hij remise 
aan. Na het remiseaanbod zei zijn tegenstander “ik probeer 
nog wat”. Dit liep voor hem verkeerd af. Ron kwam in een 
eindspel terecht met voor beiden 6 pionnen verdeeld over 
beide vleugels. Ron was in het bezit van de paarden en zijn 
tegenstander had 2 lopers. Met een tussenzet veroverde Ron 
een pion. Toen hij daarna met een paardvork een paard kon 
inruilen tegen 2 pionnen en een loper gaf zijn tegenstander 
op. De ban was gebroken. We hadden wat te vieren! 1-6 met 
de partij van Jonathan van der Krogt nog te gaan. Een span-
nende strijd met kansen voor beiden. Toen ze de 40 zetten al 
waren gepasseerd, zag Jonathan dat zijn klok niet onmiddel-
lijk dit registreerde en dit baarde hem zorgen (noot: je krijgt 
de tijd er pas bij als de eerste speler voor het eerst door de 
vlag gaat). Hierom bekroop hem een tijdnoodgevoel en, 
hoewel hij dacht wat beter te staan, bood hij toch maar remi-
se aan. Zijn tegenstander vond dat hij zelf beter stond, maar 
was er toch ook niet heel gerust op, en enigszins teleurge-
steld nam hij het remiseaanbod aan. Omdat teamcaptain 
André winstkansen zag voor Jonathan (en sowieso was door-
spelen natuurlijk het beste geweest), maar teamcaptain Frans 
het hier niet mee eens was, ontstond er in de nazit nog wel 
een vermakelijke analyse, die André won, waarop Frans 
verzuchtte: ‘Ik geloof dat ik vandaag verder mijn mond hou, 
ik zie helemaal niets meer’. Dat gevoel kennen we, Frans! 
1½-6½ is natuurlijk een pak op de broek, maar eerlijk is 
eerlijk, er heeft nooit veel meer ingezeten. Dus de oprechte 
felicitaties gaan naar Almere. De kans is klein dat ASV-6 
deze spelers nog een keer in de competitie tegenkomt.    
      André van Kuijk 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 – Almere-4: Ron Brachten 
(1635) – Frans Hazenberg (1883) 1-0; Jan Vermeer (1611) 
– Jeroen van den Berg (1714) 0-1; Lex van Hattum (1543) 
– Johan Bertelkamp (1695) 0-1; Theo Koeweiden (1514) – 
Manasvita Basa (1704) 0-1; André van Kuijk (1477) – 
Daniël Knol (1685) 0-1; Jonathan van der Krogt (1437) – 
Martin Staa (1414) ½-½; André de Groot (1418) – Ischa 
Abraham (1410) 0-1; John Bijlsma (1413) – Aadhya 
Agarwal (1419) 0-1. Eindstand 1½-6½. 
 
Uitslagen interne competitie 9e ronde (31 oktober 2019): 
van Rijn - Hoogland ½-½; de Kort - Wilgenhof 0-1; R. Wille 
- V. van Kuijk ½-½; Witmans - van Eck 1-0; van Belle - 
Kooij ½-½; Mollahosseini - A. van Kuijk 1-0; van Lotringen 
- Diekema 1-0; R. Hendriks - Rijmer 1-0; Droop - J. Sanders 
0-1; Stibbe - Maas ½-½. 
Uitslag ASV-beker: Hartogh Heijs – Braam 0-1. 


