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Oploswedstrijd: Een boeiende stand uit een toernooi in Can-
nes 2000 tussen Pira – Kogan. Wie er naar kijkt zal denken, 

dat zwart dit gaat winnen. 
Maar hoe? We vragen dus 
hoe zwart de winst binnen-
haalde. Hij won zoveel 
materiaal, dat iedereen het 
eens zal zijn, dat het ge-
wonnen is. Oplossing: 
1…Td1 2. Le4, b1D 3. 
Lxb1, Txf1+ 4. Dxf1, Dxc6 
en zwart staat een kwaliteit 
en 3 pionnen voor. 
 

Let op: A.s. dinsdag 3 de-
cember is er weer Dag-
lichtschaak.  
 

Externe competitie: Veel competitieduels ook dit keer. Eerst 
vorige clubavond nog 2 duels in de SOS-competitie. ASV-6 
verloor met 1½-6½ van Millingen en ASV-8 was met 1-7 
kansloos tegen Velp-2. Daarna was het de beurt aan onze zes 
teams in de KNSB-competitie. De balans viel negatief uit. 
Winst was er voor ASV-1 in het verre St. Jacoba Parochie. 
Emanuel Lasker werd verslagen met 6½-1½. Verder won 
alleen nog ASV-4 met 5-3 tegen Lonneker-2. De andere 4 
teams verloren. ASV-2 liet het afweten tegen De Stukkenja-
gers-3. Het werd daar 4½-3½. ASV-3 verloor met 5½-2½ 
van het sterke HMC Den Bosch-2. Zutphen-1 was met 5-3 te 
sterk voor ASV-5 en tot slot verloor ASV-6 met 6½-1½ in 
Spakenburg van En Passant-3. De verslagen worden ver-
deeld over de komende nummers. 
 

Onbedreigde zege ASV-1: Emanuel Lasker heeft ASV-1 
geen strobreed in de weg kunnen leggen. De punten stroom-
den binnen en het had ook 8-0 kunnen worden, nu bleef het 
bij 6½-1½. Pieter Verhoef stapte met zijn koning uit een 
penning en toen bleef een stuk hangen bij de tegenstander. 
Het was toen feitelijk al beslist. Zijn tegenstander gaf meer 
materiaal voor aanval. Dit was niet genoeg en Pieter speelde 
het cool uit. Mick van Randtwijk kreeg in een Caro-Kann 
met wit aanval en won daarbij een stuk. Tussenzetten van 
zijn tegenstander waren slechts uitstel. Met een stuk meer 
waren er geen problemen voor hem. Peter Boel wist zich met 
de zet ...b5 bevrijden en ruimte te winnen. Hij won een pion. 
In een al goede stelling gaf zijn tegenstander ook nog een 
toren weg en was het over en uit. Dirk Hoogland had een 
goede tegenstander op papier. Toch ging het hem makkelijk 
af. Hij sloeg een pion op a4. Dit was wel een dubbelpion, 
maar wel eentje meer. Zijn loper op g2 had een mooie dia-
gonaal en was sterker dan het paard aan de overkant. Dirk 
kwam daarna met de toren binnen over de 4e rij, waar de 
zwarte koning op de tocht stond. Toen de pion h7 verloren 
ging, staakte zijn tegenstander de strijd. Richard van der 
Wel, invaller voor Michiel Blok, speelde een partij in zijn 
stijl. Hij won een kwaliteit tegen een pion, met zeker mooie 
compensatie voor zijn tegenstander. Die had een mooi cen-
trum en actief stukkenspel. Dat deerde Richard niet, want die 
stellingen liggen hem. Hij speelde het dan ook veel handiger 
en won uiteindelijk. Jaap Vogel speelde daarna remise. Hij 
stond wat beter in het middenspel met wat dreigingen maar 
vlak voor de tijdcontrole werd remise door zetherhaling 
overeengekomen. Wouter van Rijn kreeg met wit prettig 
spel. Hij schermde alle velden af dus zijn tegenstander kon 
nergens binnenkomen. Net toen Wouter moest gaan naden-
ken hoe verder te komen deed zijn tegenstander het met ...h6 
fout. Wouter nam de pion aan, zijn tegenstander kreeg er 
weliswaar e4 voor terug, maar er ging van alles hangen. De 
zwarte paarden in het centrum waren kwetsbaar en die op e5 
had zelfs geen velden om naar toe te gaan! Een aanval over 
de h-lijn dreigde en zwart zat in zwaar weer. Door toch 2 
taaie, tevens de beste zetten te vinden, vergaloppeerde wit 
zich door veld e2 op te geven. Er volgde een paardvork en de 
toren op d4 ging verloren. Een abrupt einde van de partij. 

Eelco de Vries was als laatste klaar. Hij stond een pion voor 
met een actievere koning. Later werd een 2e pion gewonnen 
in een paardeindspel en kon Eelco het rustig uitschuiven. De 
6½-1½ winst was niet eens geflatteerd.  Wouter van Rijn 
Gedetailleerde uitslag Emanuel Lasker-1 – ASV-1 (KNSB-
competitie): Sikko Ros (2161)-Wouter van Rijn (2156) 1-0; 
Erik Bosma (1996) - Eelco de Vries (2233) 0-1; Tjalling 
Wiersma (2130) - Dirk Hoogland (2102) 0-1; Jan Hibma 
(2089) - Jaap Vogel (2125) ½-½; Rienk Sybesma (2082) - 
Richard van der Wel (1998) 0-1; Dolf Wissmann (1993) - 
Pieter Verhoef (2120) 0-1; Hans Kemperman (1947) - Mick 
van Randtwijk (1993) 0-1; Murk Viersma (1947) - Peter 
Boel (2102) 0-1. Eindstand 1½-6½. 
 

Fouten kostten ASV-2 zege: ASV-2 heeft de winst in de 
wedstrijd tegen De Stukkenjagers-3 behoorlijk laten liggen. 
Zo werd met 4½-3½ verloren daar waar een zege zeker mo-
gelijk was geweest. Theo Jurrius trof de captain aan Tilburg-
se kant. Na de opening speelde Theo het niet handig en 
moest het voordeel aan zijn tegenstander laten. Het was niet 
direct uit en zo lukte Theo het de stelling gaandeweg te neu-
traliseren naar remise. Ook Frank Schleipfenbauer kwam 
niet verder dan remise. Het leek leuk te worden voor onze 
ASV-er maar zijn tegenstander verdedigde goed en actief 
zodat ook Frank niet verder kwam dan een puntendeling na 
eeuwig schaak. Invaller Roy Vink stond goed tot ergens 
zelfs wel gewonnen maar wilde op dat moment direct force-
ren naar winst daar waar hij de vijandelijke stelling eerst 
verder had kunnen verzwakken. Het kostte hem een toren. 
De misrekening kwam hem dus duur te staan. Bij Jan van de 
Linde werd het na een oppervlakkig begin pas spannend na 
een slagenwisseling aan beide kanten via een paard. Jan leek 
daarna op winst te kunnen spelen nadat zijn tegenstander te 
snel e4 had opgespeeld. Kennelijk had Jan onvoldoende 
vertrouwen in de stelling en bood remise aan wat werd aan-
genomen. Sjoerd van Roosmalen speelde een degelijke par-
tij. Hij pakte ergens een pion mee. Toen zijn tegenstander 
ergens een stuk verloor was het punt binnen. Mogelijk was 
de stelling eerder al gewonnen maar het was zo ingewikkeld 
dat dit niet uit te rekenen viel. De resterende 3 partijen boden 
ook voldoende kansen voor de eindzege. Maar het liep an-
ders. Tom Bus liet zijn loper zomaar insluiten. Een vijande-
lijke pion promoveerde tot dame maar Tom wist vervolgens 
heel knap een vesting te bouwen naar remise! Ook bij Coen 
Mekers ging het fout. Hij stond goed tot gewonnen maar 
vergat aan de noodrem te trekken. In het resterende toren-
eindspel zou hij dan opnieuw moeten beginnen. Nu ging zijn 
partij geheel onnodig verloren. Otto Wilgenhof verdedigde 
zijn stelling goed in een toreneindspel. Meer dan remise zat 
er daarna niet in. ASV-2 verspeelde dus de winst door ver-
schillende halve en hele punten cadeau te doen.  
Gedetailleerde uitslag De Stukkenjagers-3 – ASV-2 
(KNSB-competitie): Henk Jan Beukema (1967) – Otto 
Wilgenhof (2104) ½-½; Ron de Veen (1883) - Tom Bus 
(2128) ½-½; Christiaan Beukema (1864) - Frank Schleip-
fenbauer (2142) ½-½; Paul Castermans (1762) - Sjoerd 
van Roosmalen (2095) 0-1; Kienfong Lie Kwie (1823) - Jan 
van de Linde (2075) ½-½; Joost Op 't Hoog (1811) - Theo 
Jurrius (2043) ½-½; Constantijn Beukema (1841) - Coen 
Mekers (1860) 1-0; Tommy Grooten (1734) - Roy Vink 
(1796) 1-0. Eindstand 4½-3½.  
 

ASV-3 verliest beetje geflatteerd: Al vroeg reisden wij naar 
Den Bosch, omdat HMC zijn wedstrijden altijd om 12 uur 
speelt. In de zaal aangekomen werden wij geconfronteerd 
met Sinterklaas en vele zwarte Pieten. Gelukkig speelden wij 
in een goed geïsoleerde zaal en hadden geen hinder van het 
kinderfeest. HMC-teambaas Piet van Eindhoven nam gezien 
het prachtige gelijkspel dat wij vorig seizoen in de slotronde 
tegen hen bereikten geen enkel risico en had een formatie 
opgesteld die gemiddeld 150 elopunten per bord meer had. 
Geenzins geïntimideerd starten wij opgewekt aan de klus. 
Bijzonder jammer was dat Barth Plomp reeds na 12 zetten 

mailto:r.wille@planet.nl
https://www.asv-schaken.nl/
mailto:asv@introweb.nl


moest opgeven. Zijn sterke tegenstander Jeroen van den 
Bersselaar bracht een prachtig schijnoffer met een toren op 
het bord en Barth verloor daarmee de dame. Anne Paul Taal 
speelde zijn bekende opening waar zijn opponent afwach-
tend op reageerde. Na een algehele afruil in het centrum 
bleef er een gelijk eindspel over en werd tot remise besloten. 
Fred Reulink speelde met wit een soort Hippo opstelling. 
Dat ziet er heel rustig uit totdat de vlam in de pan slaat. Toen 
de rookwolken waren opgetrokken leek Fred het beste eruit 
te zijn gekomen. Zijn tegenstander had veel tijd gebruikt en 
bood remise aan. Fred zag na enig nadenken dat hij een 
kwaliteit kon winnen en speelde door. Niet veel later ging 
het verder mis voor zijn tegenstander en gaf hij op. Een heel 
mooie overwinning van Fred! Daan Holtackers kreeg vanuit 
de opening een spannende stelling met veel dynamiek, waar-
in hij een pion moest geven voor compensatie. Direct daarna 
nog één, maar die werd meteen teruggewonnen met een 
kleine combinatie. Daan hield druk en kreeg toen hij de 2e 
pion terug zou winnen remise aangeboden. Hij nam dit aan, 
maar bleek in de analyse toch beter te staan. Ruud Wille 
speelde geen goede partij en stond steeds een fractie minder. 
Pas in de slotfase kwam er vuur in de stelling toen hij aanval 
leek te krijgen. In een positie met dreigingen voor beiden 
koos Ruud voor het verkeerde plan. Zo verdween een grote 
kans op voordeel hoewel het ook dan niet makkelijk zou zijn 
geweest want ook wit hield zijn kansen op de inmiddels 
open koningsstelling van Ruud. De weg die Ruud koos bleek 
verkeerd want even later kwam zijn tegenstander na een 
fraaie combinatie beslissend de zwarte stelling binnen. Bent 
Schleipfenbauer kwam goed uit de opening maar raakte na 
een geslaagde afleidingsmanoeuvre van zijn tegenstander 
volledig het spoor bijster en moest een kleine combinatie 
toelaten die zijn stelling volledig kapot sloeg. Er was daarna 
geen houden meer aan. Koen Maassen van den Brink speel-
de na de opening een paar onnauwkeurige zetten en kwam 
slechter te staan. Zijn tegenstander profiteerde niet optimaal 
en vergat een kwaliteit te winnen. In plaats daarvan won hij 
een pion. Nu kon Koen de stelling consolideren en afwikke-
len naar een eindspel met ongelijke lopers met remise als 
gevolg. Als laatste bleef Hans Rigter over, die voor Wouter 
Abrahamse inviel. Na een paar mindere zetten van Hans in 
het middenspel pleegde zijn tegenstander een stukoffer en 
kreeg daar 3 vrijpionnen in het centrum voor terug. Al snel 
zag Hans dat hij zijn verkreukelde stelling alleen kon redden 
door ook een stukoffer te plaatsen voor wat centrumpionnen. 
Later in de partij koos Hans in tijdnood helaas het verkeerde 
veld voor zijn koning na een schaakje en zijn tegenstander 
speelde het daarna keurig uit.  Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag HMC Den Bosch-2 – ASV-3: Daniël 
Vanheirzeele (2171) - Fred Reulink (1972) 0-1; Tom Ver-
hoeven (2131) - Bent Schleipfenbauer (1898) 1-0; Frits 
Obers (2131) - Anne Paul Taal (1895) ½-½; Jeroen van 
den Bersselaar (2182) - Barth Plomp (1944) 1-0; Chiel 
Koster (1973) - Daan Holtackers (1881) ½-½; Gert de 
Rooij (1936) - Koen Maassen van den Brink (1998) ½-½ 
Pierre Smeets (2032) - Hans Rigter (1775) 1-0; Léon ter 
Beek (1793) - Ruud Wille (1882) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
Nipt verlies ASV-4 in SOS-competitie: Na winst in de 1e 
ronde moest het tegen Wageningen-2 ook wel goed gaan was 
de gedachte. Quirine Naber viel in voor Hans Rigter en was 
het geheime wapen. Ze liet er geen gras over groeien. In een 
Najdorf ging ze voortvarend te werk er ontstond een scherpe 
stelling waarin je je geen foutje kan permitteren en dat deed 
zwart wel en al combinerend maakte Quirine het kundig af. 
Hedser kreeg in een Pirc op de 3e zet een pion aangeboden. 
Hij schrok hiervan want hij heeft al meer dan een halfjaar 
niet meer gespeeld en dacht dat er intussen een nieuw gam-
biet was uitgevonden (bleek achteraf een blunder bekende de 
tegenstander). De pion maar gepakt en er kwam een onge-
bruikelijke stelling op het bord. Hedser gaf snel de pion 
terug en won door een kleine combinatie een loper in een 
gewonnen stelling. Wit lukte het echter nog om remise te 
maken omdat die loper alleen op het bord overbleef. Edwin 
Peters profiteerde mooi van een gat op d6 waar zijn loper 
geweldig stond. De torens op de f-lijn deden de rest. Helaas 
moest Wisse Witmans al snel de handdoek in de ring gooien 
en wilde achteraf er geen woorden aan vuil maken. Rob van 
Belle dacht in een dynamische stelling een stuk te winnen. 
Dat lukte niet en verloor zo dame tegen een toren en daar-
mee de partij. Toch leken de kansen nog niet voorbij want 
Bob Kooij had ondanks pionverlies in de opening een ijzer-
sterke loper. Hij wist zijn positie nog wat te verbeteren maar 
kwam toch niet verder dan remise. Ronnie Eggink moest een 
kwaliteit geven en wit sloop daarna met zijn stukken en 
koning de stelling binnen en dat kon deze stelling niet heb-
ben. Maar niet getreurd. Albert Marks had nog een stelling 
waar muziek in zat. Als hij zou winnen werd het nog 4-4. Hij 
kwam na interessante schermutselingen in een moeizaam 

eindspel waarin zijn tegenstander een ver opgerukte vrijpion 
op de c-lijn kreeg. Albert kon dit na veel rekenwerk keepen 
maar na een afwikkeling waardoor hij meer lucht kreeg 
overzag hij stukwinst en daarmee partijwinst. Remise! Jam-
mer, de match ging alsnog verloren. Hedser Dijkstra 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Wageningen-2 (SOS-
competitie): Ronnie Eggink (1840) - Joren Mulder (1725) 
0-1; Quirine Naber (1736) - Gerrit van de Haar (1632) 1-0; 
Hedser Dijkstra (1750) - Gerrit Walstra (1627) ½-½; Edwin 
Peters (1699) - Jaap Melgers (1571) 1-0; Albert Marks 
(1693) - Wim Wiegant (1518) ½-½; Rob van Belle (1673) - 
Janno Heger (1537) 0-1; Wisse Witmans (1527) - Leen 
Vegter (1535) 0-1; Bob Kooij (1554) - Arnoud Roothaan 
(1521) ½-½. Eindstand 3½-4½. 
 
Verlies voor SOS-team ASV 5: Na winst in de 1e ronde op 
ASV-6 moest ASV-5 nu tegen Wageningen 3. Wij kwamen 
op voorsprong via winst Erik Gort en Lex van Hattum en 
een remise van Wilfred Jansz. Echter op bord 6 en 8 hadden 
Horst Eder en Jonathan van der Krogt het zwaar. Danny 
Hageman leek op een makkelijke overwinning af te 
stevenen, bij Jan Vermeer en Theo Koeweiden was het nog 
onduidelijk. Erik Gort had het makkelijk. Zijn tegenstander 
ontwikkelde te traag en Erik kon via een offer dwars door de 
pionnenstelling heen met te veel dreiging waardoor hij het 
opgaf. Achteraf bleek het offer inderdaad prima, maar op het 
moment zelf had Erik niet doorgerekend of dat wel klopte. 
Zijn tegenstander accepteerde het offer niet, maar blunderde 
2 zetten later en toen was het over. Lex speelde een mooie 
partij. De vijandelijke loper stond gepend op e7 en zwart kon 
niet rokeren wegens stukverlies. De druk nam toe en de 
zwarte koning werd op zet 25 midden op het bord (f5) mat 
gezet. In de partij van Wilfred Jansz op bord 1 maakten 
beide spelers geen fouten en speelden goed en degelijk. Zo 
werd het bijzonder saai. Volledig gelijk op ging het zonder 
dat ergens in de partij iemand beter kwam te staan. Nadat 
alle stukken werden geruild tot beiden nog een paard over 
hadden met wat pionnen werd het remise. Toch probeerde 
Wilfred er een wilde partij van te maken. Hij speelde 3. Pd2, 
rokeerde lang nadat zwart kort had gerokeerd, echter speelde 
zijn tegenstander erg goed en haalde elke keer de angel uit 
de aanvalsplannen van Wilfred. Met Jan Vermeer ging het 
minder goed. In een Franse opening werd aan beide zijden 
een uitgestelde lange rokade uitgevoerd. Jan nam het 
centrum met zijn pionnen in bezit en stond wat beter. Maar 
na een paar zwakke zetten was het helaas snel uit. Jonathan 
speelde erg voortvarend en werd te gretig waardoor zijn 
tegenstander actief spel kreeg. Al op zet 7 koos Jonathan de 
verkeerde voortzetting en verloor zijn paard. Vanaf dat 
moment was het verdedigen. In het eindspel zat er een 
penning in met verder materiaalverlies als gevolg en gaf hij 
op. Theo Koeweiden kwam slecht uit de opening en kwam 
gaandeweg steeds slechter te staan. Hij verloor de controle 
over zijn stelling. Het eindspel ging daarna verloren. Horst 
Eder speelde een curieuze partij. Zijn tegenstander schotelde 
hem het Morra-gambiet voor. Maar Horst week af van de 
hoofdvariant door zijn ontwikkeling even uit te stellen. Zijn 
tegenstander offerde al snel een loper waarvoor hij wel wat 
pionnen terugkreeg en op zet 14 zelfs zijn toren. Horst dacht  
niet lang genoeg en reageerde verkeerd. Het resultaat was 
een erg open stelling met zijn koning in het midden maar 
zijn dame beheerste wel het hele bord. Na zijn laatste 3 
pionnen in ruil voor wat tegenkansen te hebben gegeven 
ging Horst helaas ook nog door de vlag. Danny Hageman 
leek na een zwakke opening van zwart makkelijk te gaan 
winnen maar tot twee keer toe offerde hij zijn paard niet 
voor een winnende aanval. Zwart kon hierdoor alles pareren 
en kwam zelfs beter te staan. Danny moest een toren geven 
voor een paard en sterke vrijpion. Zwart vond echter het 
winnende plan niet en werd er remise overeengekomen. Zo 
won Wageningen-3 met 5-3.  Danny Hageman 
Gedetailleerde uitslag Wageningen-3 - ASV-5: Corniek le 
Poole (1441) - Wilfred Jansz (1658) ½-½; Rijk Timmer 
(1506) - Jan Vermeer (1611) 1-0; Eric van Mullekom 
(1501) - Lex van Hattum (1543) 0-1; Wouter Bus (1494) - 
Horst Eder (1598) 1-0; Jan Willem Koekebakker (1388) - 
Erik Gort (1778) 0-1; Steef Bijlmakers (1477) - Theo Koe-
weiden (1514) 1-0; Anja Janssen (1440) - Danny Hageman 
(1474) ½-½; Hans van Wijk (1416) - Jonathan van der 
Krogt (1437) 1-0. Eindstand 5-3. 
 

Uitslagen interne competitie 11e ronde (21 november 2019): 
Wilgenhof - van Rijn 1-0; Gerlich - de Kort 1-0; R. Wille - 
Knuiman 1-0; Eggink - G. Hendriks 0-1; Eder-Witmans 1-0; 
Eisma - van Belle ½-½; Stomphorst - van Hattum 0-1; Rij-
mer - Vermeer 0-1; Samman - J. Sanders 1-0; Rudolphi - van 
der Jagt 1-0; Gubbels - R. Hendriks 0-1; Burger - Stibbe 0-1. 
Uitslagen ASV-beker: van Willigen - Nieuwenstein 1-0; 
Huberts - Maassen van den Brink 1-0. 


