
 

  

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING  

       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 

Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 
6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond: Donderdag in Dagbesteding het Pleijwerk, 
 (Elver), Vlamoven 22-24, tel 026-3696970 

Tel. aanmelden: Erik Wille  06-12965038 

ASV op internet: https://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

59e jaargang no. 1      donderdag 2 januari 2020
Oploswedstrijd: Met de laatste zet van wit 1. Kh4 uit de 

partij Schäfer - Gudat, ge-
speeld in het toernooi Cuxha-
ven Open in 1993, neemt hij 
risico, want hij wil zo graag 
winnen. Maar zwart was hier 
aan zet en wint. Oplossing: 
Na 1…De3 kan het voor 
zwart niet meer misgaan. 
 
Beste wensen: Het ASV-
bestuur wenst u een heel 
voorspoedig 2020 toe met 
natuurlijk ook weer veel 
schaakplezier want daar doen 

we het toch voor met zijn allen!! Vanavond op onze eerste 
clubavond in het nieuwe jaar gaan we verder met de interne. 
A.s. zaterdag organiseert ASV het OSBO-
snelschaakkampioenschap in ons clubgebouw. Wederom een 
spetterend begin dus van het nieuwe jaar!! 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 7 januari a.s. ontvangt Jan 
Vermeer u weer met veel plezier in het Nivon-gebouw aan 
de Molenbeekstraat 26A voor de volgende sessie van het 
daglichtschaak. Aanvang 14.00 uur.  
 
Externe competitie: Op de slotavond werden er nog 2 team-
wedstrijden gespeeld in de SOS-competitie. ASV-5 hield 
Millingen knap op 4-4 en ASV-7 kwam met 1½-5½ tekort 
tegen Zevenaar-2. In deze EP een vervolg op de verslagen 
uit deze decemberronde. 
 
ASV-2 kraakt Charlois: ASV-2 liet niets heel van Charlois 
Europoort-2 en won met maar liefst 7½-½. Sander Berkhout 
kwam in een gelijke stelling terecht maar de tegenstander 
schoot een grote bok waarmee Sander het punt binnenhaalde. 
Otto Wilgenhof speelde een gambiet maar zag die pion nooit 
meer terug. Na een mindere loperzet van zijn opponent kreeg 
hij druk op de damevleugel en wist dit flink op te voeren tot 
de witspeler zelfs zijn paard moest terugtrekken naar b1. 
Toen het duidelijk was dat hij minstens een stuk zou verlie-
zen liet hij zich sportief mat zetten. Sjoerd van Roosmalen 
kwam met voordeel uit de opening maar het vroege midden-
spel kostte het veel tijd. Juist toen zwart de stelling gelijk 
kon maken had Sjoerd een tijdelijk stukoffer wat bij aanna-
me een heel klein plusje in een eindspel met zware stukken 
had opgeleverd. Doordat hij het niet aannam kwam er een 
mooie variant op het bord die meteen winnend was. Zijn 
tegenstander had het wel gezien maar dacht dat het juist 
winnend voor hem zou zijn. William Shakhverdian kreeg de 
mogelijkheid om zijn stukken actief neer te zetten en zo een 
paar dreigingen te creëren nadat wit zijn stukken compact 
hield en een beetje ging afwachten. Wit gebruikte veel tijd 
om de dreigingen uit te halen en tegelijkertijd ook actieve 
zetten te spelen. William maakte daar gebruik van door naar 
een eindspel af te wikkelen met allebei een toren en 5 pion-
nen. Hij had berekend dat hij een verre vrijpion op a2 zou 
krijgen en een toren achter de pion, waardoor wit met zijn 
toren op a1 moest blijven. Het eindspel was voor zijn tegen-
stander lastig te verdedigen en door tijdnood kon William 
met wat tactiek de winst binnenslepen. Frank Schleipfenbau-
er kwam voortvarend uit de opening tot wit een koningsaan-
val met g4 speelde tegen een drierijensysteem daar waar 
Frank een damevleugelaanval met b4 verwachtte. Hij moest 
zijn plannen omgooien en h6 spelen wat op dat moment niet 
goed leek maar uiteindelijk wel een goede keuze bleek in 
combinatie met de verdedigingszetten Kh8 en Pg8. Dit was 
een taaie en flexibele verdedigingsopzet van waaruit hij weer 
langzaam wat tegendruk kon opbouwen. In de daaruit vol-
gende complexe stelling deden beiden redelijke zetten waar-
door uiteindelijk na afruil van de meeste stukken een vrijwel 
gelijkstaand eindspel overbleef met een licht voordeel van 
wit. Gezien de tussenstand (4-0 voor ons) en het feit dat 

alleen wit nog praktische kansen had leek dit mij het juiste 
moment voor een remiseaanbod wat meteen geaccepteerd 
werd. De tegenstander van Tom Bus accepteerde een dub-
belpion. Tom bouwde dit uit naar de winst van een of meer-
der pionnetjes en een sterk pionnenfront en won daarna een 
stuk. Linus Bohlsen bouwde na de opening geduldig zijn 
centrumvoordeel uit toen zijn stukken actief stonden. Zwart 
kreeg geen moment tegenspel op één van de vleugels. Op 
een gegeven moment kon Linus een pion winnen en over-
gaan naar een eindspel waar hij door een fout van zijn tegen-
stander een tweede pion won. Dit resulteerde in een stelling 
die eigenlijk al gewonnen was. Zijn lichte stukken bleven 
actiever en gevaarlijker en Linus kreeg beslissend voordeel 
toen de b-lijn open kwam. Johan Wolbers kwam met zwart 
slecht uit de opening en zijn koningsstelling werd flink on-
der druk gezet. Toch wist hij in het middenspel de stelling te 
openen waarna beide partijen de druk opvoerden. De plus 
van zwart groeide echter gestaag. Wit had in het vervolg van 
de partij nog enkele mogelijkheden om de partij gelijk te 
trekken, maar moest hiervoor nauwkeurig spelen. In het 
eindspel met dame en twee minpionnen gaf wit Johan de 
mogelijk om af te wikkelen naar winst.  Frank Schleipfenbauer 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - Charlois Europoort-2 
(KNSB-competitie): Otto Wilgenhof (2104)- Kees van Dru-
nen (2132) 1-0; Tom Bus (2128) - Tjerk Tinga (1984) 1-0; 
Frank Schleipfenbauer (2142) - Hans Uitenbroek (2077) 
½-½; Sjoerd v. Roosmalen (2095) - John Leer (2178) 1-0; 
William Shakhverdian (2053) - Ab Kamman (1936) 1-0; 
Sander Berkhout (2060) - Jesus Canedo jr (1979) 1-0; 
Johan Wolbers (2012) - Henk van der Velde (2079) 1-0; 
Linus Bohlsen (2027) - Kresna Soerjadi (1964) 1-0. Eind-
stand 7½-½. 
 
ASV-3 gelijk aan Venlo-2: Wat vooraf als een “vierpunten” 
wedstrijd werd gezien, kwam er uiteindelijk ook letterlijk zo 
uit. Het duel eindigde in 4-4. Hoe kwam dit tot stand ? Wou-
ter Abrahamse ging in de opening niet in op tactische ver-
wikkelingen en koos voor een rustige positionele variant. Dit 
bleek een goede keuze, het werd een erg snelle geruisloze 
overwinning. De tegenstander van Anne Paul Taal maakte in 
de opening een behoorlijke fout en verloor een toren. Even 
later was Anne Paul zo in de winning-mood dat hij een stuk 
cadeau deed. Daarna kwam hij nog in de problemen ook. 
Toen die waren opgelost restte nog een klein voordeel en 
nam hij het remiseaanbod aan met in het achterhoofd de 
betere stellingen van Koen Maassen van den Brink en Barth 
Plomp. Bent Schleipfenbauer experimenteerde in de opening 
en kwam er redelijk uit. In het middenspel kwam er een 
soort “zugzwang” op het bord, waarbij geen van de partijen 
zetherhaling uit de weg kon gaan zonder slechter te komen 
staan. Daan Holtackers kwam met meer ruimte uit de ope-
ning. Zijn tegenstander bleef stevig staan en na wat probeer-
sels had Daan geen vervolg meer en werd remise overeenge-
komen. Na een tamme opening kon Koen na een mindere zet 
van zijn tegenstander dames ruilen en strategisch voordeel 
behalen. Nadat zijn opponent verderop weer in de fout ging 
stond Koen niets meer in de weg en won hij in no-time. 
Barth kwam goed uit de opening en bereidde een aanval op 
de koningstelling van zijn tegenstander voor. Dat deed hij te 
traag en daarbij onderschatte hij de tegenkansen die er waren 
tegen zijn koning. Met lede ogen zagen zijn medespelers hoe 
hij werd overlopen. Even na de opening kreeg Fred Reulink 
een aanval over zich heen. Toen de kruitdampen waren op-
getrokken stond hij zeker niet minder. Na 2 onnauwkeurige 
zetten achter elkaar van Fred werd hij keurig uitgeteld. Jan 
van de Linde speelde een enerverend duel met strijd over het 
hele bord. In de tijdnoodfase van zijn tegenstandster kreeg 
hij koningsaanval, maar vlak voor de tijdscontrole miste hij 
de winnende voortzetting. Daarna leek de stelling minder 
duidelijk en besloot hij, gezien de tussenstand en na overleg 
met Anne Paul, tot remise door zetherhaling. Helaas voor 
ons team, want bij analyse bleek dat hij nog steeds had kun-
nen winnen.    Anne Paul Taal 
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Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Venlo-2 (KNSB-competitie): 
Jan van de Linde (2075) - Ololi Alkhazashvili (2176) ½-½; 
Fred Reulink (1972) - Peter Schoeber (1944) 0-1; Wouter 
Abrahamse (1997) - Bas van der Grinten (1938) 1-0; Bent 
Schleipfenbauer (1898)- Geert Hovens (1787) ½-½; Anne 
Paul Taal (1895) - Hans van Mulekom (1855) ½-½; Koen 
Maassen van den Brink (1998) - Nico van der Hoogt 
(1802) 1-0; Barth Plomp (1944) - Marc van der Lee (1835) 
0-1; Daan Holtackers (1881) - Piet Thijssen (1779) ½-½. 
 
ASV 4 wint ruim van Zwolle Zuid Schaakt!: Tegen het nog 
puntloze ZZS! behaalde het ASV-4 uiteindelijk een ruime 
overwinning, maar daar zag het lang niet naar uit. Na iets 
meer dan 2 uur spelen was het 1-1, na remises van Bert 
Duijker en Toon Janssen aan de eerste twee borden. Bert 
schoof op zet 12 de stelling dicht, waarna er voor beiden 
spelers geen doorkomen aan was. Een tactische remise tegen 
hun sterkste speler. Toon koos voor een zeer ongebruikelijke 
variant in het Frans. Beide spelers kwamen in een moeras 
terecht met allerlei tactische verwikkelingen. Dit kostte de 
witspeler veel tijd. In ongeveer gelijke stelling bood hij re-
mise aan wat na enig overleg tussen de Zwolse speler en 
captain geaccepteerd werd. De stand bleef in evenwicht door 
de remise van Sander van Vught aan bord 8. Mooi om te 
zien hoe zijn 88-jarige opponent nog zo goed kan schaken. 
Misschien had Sander een scherpere aanpak moeten kiezen, 
want in de rustige partij die op het bord kwam hield zijn 
tegenstander met al zijn ervaring de gelederen gesloten. Dat 
ASV-4 daarna op voorsprong kwam was een meevaller. 
Ruud Verhoef kwam in de opening op onbekend terrein, dit 
kostte hem de rokade en een pion. Wit speelde het vervolg 
echter onnauwkeurig en Ruud stond al snel actiever. De 
activiteit leverde een aanval op met stukwinst, wit hield het 
na 25 zetten voor gezien. Vadim van Kuijk vergrootte de 
voorsprong tot 3½-1½ door met zwart de wat al te drieste 
aanval op zijn koningsvleugel goed op te vangen, materiaal 
te winnen en dat eenvoudig te verzilveren. René van Alfen 
aan bord 6 haalde geen voordeel uit de opening en vroege 
middenspel en ging in een poging om nog iets van de stel-
ling te maken in de fout. Een isolani op d5 werd zwak en 
zwart stond duidelijk beter, toen hij volkomen onverwacht 
remise aanbood. Een tweede meevaller waarmee de stand op 
4-2 kwam. Ook Désiré Fassaert slaagde er niet in enig voor-
deel te bereiken in de opening en het middenspel tegen zijn 
tegenstander met een veel lagere rating (zoals deze trots na 
afloop vertelde). Er ontstond uiteindelijk een potremise eind-
spel waarin het punt gedeeld werd. De teamzege was daar-
mee een feit. Paul de Freytas aan bord 4 had al eerder in de 
partij een remiseaanbod gehad, maar geweigerd gezien de 
onduidelijke matchsituatie. Nu de zege al binnen was kon hij 
rustig zoeken naar een winstweg in een eindspel met een 
goede tegen een slechte loper en voor beiden nog een toren 
en paard en wat pionnen. Paul wikkelde af naar een toren-
eindspel dat praktisch gezien zijn beste kans was, maar bij 
actief spel van zijn tegenstander remise was. Die koos echter 
voor een passieve verdediging door met zijn koning naar 
achteren te gaan in plaats van de witte koning af te houden 
en toen was het snel gebeurd (5½-2½). René van Alfen 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - ZZS! (KNSB-competitie): 
Bert Duijker (1848) - Karel Schoenmaker (1974) ½-½; 
Toon Janssen (1794) - Emile Hoogterp (1852) ½-½; Ruud 
Verhoef (1835) - Bert van Drongelen (1774) 1-0; Paul de 
Freytas (1916) - Anthon Kluijfhout (1665) 1-0; Désiré 
Fassaert (1857) - Marcel Pol (1488) ½-½; René van Alfen 
(1791) - Hans Hoogerduijn (1595) ½-½; Vadim van Kuijk 
(1697) - Walter Borter (1442) 1-0; Sander van Vucht 
(1864) - Boen Tan (1659) ½-½. Eindstand 5½-2½. 
 
ASV-6 pakt eerste matchpunt in KNSB: ASV-6 trad tegen 
Wageningen-4 in de wetenschap dat ook dit keer de rating 
van de tegenstander hoger was maar beduidend lager dan die 
van de vorige tegenstanders. Dus er gloorde een sprankje 
hoop dat we van de 0 matchpunten af zouden komen. Henk 
Schunck kwam slecht uit de opening. Hij kwam niet tot 
rokeren en een vijandelijke pion op f6 verhinderde de ont-
wikkeling van loper en toren. Hij probeerde het nog met een 
listig remisevoorstel, hierbij wijzend op de klok. Zijn tegen-
stander kon een glimlach niet onderdrukken en tikte de partij 
in een paar zetten uit. Constant Nieuwenstein trof een speler 
zonder rating dus diens sterkte inschatten is lastig. Feit is dat 
Constant verloor, na ogenschijnlijk lange tijd een min of 
meer gelijke stelling. Het eerste goede nieuws kwam van 
invaller Hans Derendorp, die zijn partij knap remise hield. 
Jan Vermeer verloor in de opening een centrumpion, maar 
kreeg als compensatie het loperpaar. Hij behield het even-
wicht met actief spel Op de 40e zet bood Jan remise aan 
(zonder de teamleider te consulteren, foei!). De Wageninger 
weigerde en ging onmiddellijk in de fout. Dat kostte eerst 
een stuk en niet veel later de partij. Helaas wist vervolgens 
Peter van Deursen het niet te redden. Peter speelde met zwart 

en kreeg een Schots gambiet voorgeschoteld. Hij kwam een 
heel eind, maar had de sterke indruk dat zijn tegenstander 
langer op bekend terrein was. Dit resulteerde uiteindelijk in 
kwaliteitsverlies en daar stond niets tegenover. De Wagenin-
ger bouwde zijn voordeel stelselmatig uit en zodoende kwam 
er een vreugdeloos verliespunt op de scorelijst. De partij van 
Jonathan van der Krogt was vanuit het oogpunt van Wage-
ningen cruciaal. De Wageninger stond compleet gewonnen, 
maar maakte het niet af en Jonathan kwam volledig terug in 
de match. Hij nam tevreden het remiseaanbod aan (na wel de 
teamleider te hebben geconsulteerd). Toch bleef het de vraag 
of dit juiste keuze was. Maar al te vaak slaat zo’n partij nog 
de andere kant uit en zit er dus nog meer in. Op dat moment 
was 2-4 en was het alle hens aan dek. André van Kuijk 
speelde met wit tegen Anja Jansen Deze verjoeg de loper op 
g5 met eerst h6 en toen g5, nadat ze kort gerokeerd had. 
André rokeerde lang en ging er vol in op de koningsvleugel. 
Anja hielp een handje door op g3 te slaan, waarop Andre de 
open h-lijn kreeg. Hij miste een fraai mat in 2 (veldruimen, 
stap 3) en zo werd het toch nog een lang gevecht met nog 
een lichte tegendreiging (eeuwig schaak). Toen dat eruit 
was, was het punt binnen. Waarmee de blik ging naar Ron 
Brachten, die op bord 1 streed. Ron vroeg of hij remise 
mocht aannemen. André checkte het even en zei dat dat niet 
mocht. Jan zei dat dat ook niet hoefde omdat Ron glad ge-
wonnen stond. En Ron won vervolgens. 4-4 is een uitstekend 
resultaat tegen een team met gemiddeld 70 ratingpunten 
meer. We staan boven de streep en hebben het dus in eigen 
hand, maar de marges zijn klein.  André van Kuijk 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - Wageningen 4: Ron Brach-
ten (1635) - Marcel Hahné (1699) 1-0; Jan Vermeer (1611) 
- Marius Bolck (1514) 1-0; Henk Schunck (1505) - Jaap 
Melgers (1571) 0-1; André van Kuijk (1477) - Anja Jans-
sen (1440) 1-0; Jonathan van der Krogt (1437) - Leen Veg-
ter (1535) ½-½; Hans Derendorp (1401) - Gert de Leeuw 
(1512) ½-½; Peter van Deursen (1282) - Hans van Wijk 
(1416) 0-1; Constant Nieuwenstein (1233) - Christiaan 
Zevenbergen (-) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
ASV 3 speelt gelijk tegen SMB 2: Het eerste matchpunt is 
binnen voor ASV 3 in de SOS competitie. Eigenlijk had het 
een overwinning moeten zijn daar we bij een 4-2 stand in de 
twee resterende partijen beter stonden. Echter in de tijdnood-
fase ging hier alles mis en zo redde SMB 2 een matchpunt. 
De avond begon vredelievend met drie vrij snelle remises. 
Aan bord 1 was Erik Wille niet tevreden met zijn verkregen 
stelling en bood daarom remise aan, dat direct door zijn 
tegenstander werd geaccepteerd. Jan Willem van Willigen 
speelde tegen ‘onze’ Désiré Fassaert en win daar maar eens 
van. Na overleg accepteerde Jan Willem het remisevoorstel. 
Ook Robert Naasz was dit keer snel klaar. Door risicoloos 
schaak was de muziek snel uit de stelling verdwenen en 
werd de vrede getekend. In de overige 5 partijen duurde het 
tot laat in de avond voor er beslissingen vielen. Marco 
Braam had in het middenspel een hangende pion gewonnen 
en de vraag was of dat wel een voordeel was. Marco toonde 
met nauwkeurig spel aan dat dit het geval was. Uiteindelijk 
kon hij alles afruilen naar een paardeindspel en hier was de 
pion beslissend. Een mooie overwinning. Inmiddels kwam er 
ook tekening in de partij van Jan Groen. Hij bouwde aan een 
mooie aanval op tegen g7 met loper, paard en dame en toen 
hij met een toren op de zevende rij kwam, toen redde zijn 
tegenstander het niet langer, Jan won een vol stuk en even 
later de partij. Een mooie aanvalspartij! Nog drie partijen te 
gaan. Jacques Boonstra had een gewonnen stelling met plus-
pion en nog ruim een kwartier en zijn tegenstander 10 se-
conden. Roy Vink stond overwegend en Xadya van 
Bruxvoort kreeg in een betere stelling remise aangeboden. 
Na overleg besloten we Xadya te adviseren remise aan te 
nemen. Daarna ging het bij de twee overige partijen hele-
maal mis. Roy blunderde, liet een dame halen en kon opge-
ven. En Jacques vond geen winstweg meer en verloor uitein-
delijk op tijd. Al met al een toch vrij dramatisch verlopen 
strijd tegen SMB-2.      Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - SMB-2 (SOS-competitie): 
Erik Wille (1798) - Thom Rijken (1915) ½-½; Jacques 
Boonstra (1794) - Pieter van Groenestijn (1875) 0-1; Jan 
Willem van Willigen (1774) - Désiré Fassaert (1857) ½-½; 
Robert Naasz (1764) - Huub Jansen (1732) ½-½; Marco 
Braam (1781) - Valentijn Phijffer (1652) 1-0; Jan Groen 
(1692) - Frans Drummen (1414) 1-0; Roy Vink (--) - Geurt 
Gijssen (1742) 0-1; Xadya van Bruxvoort (1604) - Henny 
Goverde (1617) ½-½. Eindstand 4-4. 
 

Uitslagen interne competitie 13e ronde (19 december 2019):  
Knuiman – Eggink 1-0; G. Hendriks – Marks ½-½; van 
Belle – Peters 0-1; Witmans – van Buren ½-½; van Deursen 
– Mollahosseini 1-0; Derendorp - Stibbe 1-0; Rudolphi – 
Diekema 0-1; Gubbels – Burger 1-0. 
ASV-beker: Hoogland-Blok 1-0; Abrahamse-R. Wille ½-½. 


