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59e jaargang no. 6      donderdag 6 februari 2020
Oploswedstrijd: Een prachtige studie van G.N. Zachodjakin 
(1939/1940). De opgave luidt: wit speelt en wint. Dit lijkt  
onmogelijk. Zwart heeft zojuist 1….Dd4+ gespeeld en wit 
verliest de dame op h8 zo lijkt het….!? Dankzij een verbor-
gen finesse kan wit toch winnen. Oplossing: 2. Kf7, Dxh8 3. 
Ld8 (dreigt c8 met pionpromotie tot dame en winst) Dus 
3….Kd7 4. c8D+ (dus toch!!), Kxc8 5. Lf6!! Ondanks de 
materiële overmacht geeft zwart op. Zijn dame zit in de val. 
Na bv. 5….Dd8 6. Lxd8, Kd8 wint wit simpel met 7. Kg7 
waarna de zwarte h-pion wordt opgehaald en g-pion promo-

veert. Op 5….h6 speelt 
wit 6. g6! Om te pesten! 
Op 5….h5 neemt wit de 
zwarte dame om zo 
6….Dh6 te verhinderen. 
Een indrukwekkende 
ontknoping van een dub-
bele promotiecombinatie. 
 
ALV en rapid: Vanavond 
beginnen we om 19.30 
uur met onze ALV. 
Daarna vervolgen we met 
de 3e rapidavond of voor 
de liefhebbers de extra 
competitie. 

 
Externe competitie: Vorige week trof ASV-1 in de KNSB-
beker in een thuisduel het team van Meesterklasser HMC 
Den Bosch. Net als vorig seizoen was dit team met 3-1 te 
sterk voor ons bekerteam. Afgelopen zaterdag was er weer 
een KNSB-competitieronde. Heel succesvol kunnen we 
zeggen want onze eerste 5 teams wonnen. Alleen ASV-6 
verloor. ASV-1 won met 5½-2½ van Almere-1. ASV-2 won 
met dezelfde cijfers van SMB-1, ASV-3 pakte 2 belangrijke 
punten tegen Eindhoven-2 met 4½-3½. ASV-4 versloeg 
Almelo-2 met ruime cijfers: 6½-1½. ASV-5 was net te sterk 
voor ZSG-2 uit Zwolle met 4½-3½. ASV-6 tenslotte verloor 
als enige. Magnus Leidsche Rijn-2 was met 5½-2½ te sterk. 
In deze EP de eerste drie verslagen, volgende week de rest. 
Komende week start ook de 5e ronde in de SOS-competitie 
met daarin a.s. maandag 10/2 als eerste ASV-4 dat uit speelt 
tegen Rhenen en een dag later op dinsdag 11/2 ASV-2 uit 
tegen SMB-2. Diezelfde avond gaat ASV-8 ook naar Nijme-
gen om tegen UVS-4 te spelen. Dus in de volgende EP meer 
met de uitslagen van en standen na ronde 4 in deze SOS-
competitie. 
 
Prima zege ASV-1: Door een 5½-2½ zege op Almere is 
ASV-1 met nog 4 andere teams aan de leiding gekomen in 
de 2e klasse A. Zo hebben deze 5 teams 8 matchpunten. Jaap 
Vogel stond aanvankelijk met wit iets beter. Hij zette niet 
echt door en kwam later zelfs wat minder te staan en mocht 
dus tevreden zijn met remise. Invaller Sander Berkhout 
(voor Michiel Blok) won moeiteloos met zwart. Zijn tegen-
stander rokeerde lang, terwijl kort toch echt aangewezen 
was. Een loper op f5 zorgde in combinatie met een dame op 
a5 (en open a-lijn) voor een dodelijke dreiging. Wit offerde 
nog een dame voor een toren, maar was natuurlijk kansloos. 
In de partij van Dirk Hoogland gebeurde niet echt veel. Re-
mise was dus het logische resultaat. Pieter Verhoef misre-
kende zich en moest een pion op h7 opgeven. Rond de tijd-
noodfase werden de verhoudingen hersteld en even later 
bleek het remise. Eelco de Vries won in een Siciliaanse partij 
2 pionnen op de damevleugel. Hij gaf er eentje terug om zo 
een winnende koningsaanval te krijgen. Peter Boel had een 
ingewikkelde partij. Het leek of hij de pionnenstructuur van 
zijn tegenstander aan gort kon spelen. In de tijdnoodfase had 
Peter een open koningsstelling, maar blijkbaar was er niks 
aan de hand. Met ieder 2 torens en 2 lichte stukken was Peter 
handiger en ontfutselde hij zijn tegenstander een stuk. Mick 
van Randtwijk kreeg een aanval over zich heen. Met creatief 

spel zorgde hij ervoor dat zijn opponent niet binnen kon 
komen met de dame. Mick leek daarna terug te komen in de 
partij en zelfs de overhand te krijgen. Dat was maar schijn en 
zijn tegenstander had zelfs een plusje. Mick stond misschien 
zelfs even verloren. Een eindspel met een pion minder was al 
niet zo erg meer en al gauw werd het remise. Wouter van 
Rijn speelde weer zijn gebruikelijke opzet in de opening die 
op het bord kwam. Zijn tegenstander nam hiervoor ruim de 
tijd en was na 6 zetten al iets van 3 kwartier kwijt. Wouter 
kwam prettig te staan, maar niet meer dan dat. Misschien 
had hij de dames niet moeten ruilen, maar het eindspel leek 
wel erg goed. Zijn tegenstander hield stand en diens zetten 
lagen voor de hand. Wouter probeerde het nog lang, maar 
uiteindelijk moest hij berusten in remise.  Wouter van Rijn 
Gedetailleerde uitslag Almere-1 – ASV-1 (KNSB-
competitie): Ivo Knottnerus (2133) - Eelco de Vries (2240) 
0-1; Jeroen van der Berg (1773) - Pieter Verhoef (2180)  
½-½; Dennis van Leusden (2062) - Dirk Hoogland (2146) 
½-½; Martijn Woudsma (2216) - Peter Boel (2137) 0-1; 
Duncan Klaren (1946) - Jaap Vogel (2148) ½-½; Danny 
Overweg (1973) - Sander Berkhout (2070) 0-1; Richard 
van 't Schip (1934) - Wouter van Rijn (2169) ½-½; Caspar 
Kruijff (1982) - Mick van Randtwijk (2051) ½-½. Eind-
stand 2½-5½. 
 
ASV-2 pakt ruime winst: Met een 5½-2½ zege op SMB-1 
staat ASV-2 nu gedeeld 2e, een punt achter LSG-4 waar in 
de 1e ronde 4-4 tegen is gespeeld. Otto Wilgenhof speelde 
een zeer goede partij tegen Ilya Razdolski die ook af en toe 
al bij ASV intern speelt. Otto was supergemotiveerd en 
speelde fantastisch. Hij besloot met wit direct druk te zetten 
in plaats van te rokeren. Zijn tegenstander ging voor een 
standaard plan maar had beter kunnen overgaan naar een 
Wolga-achtige structuur. Dit leverde Otto een structureel 
voordeel op. Langzamerhand wist hij dit uit te bouwen tot 
hij een pion won. Daarbij was de activiteit van Otto zo groot 
dat de winst niet moeilijk meer was. Achteraf bevestigde de 
engine dat Otto een hele goede partij had gespeeld. Johan 
Wolbers kwam actief uit de “Wiener Schnitzel” opening. Hij 
won in het vroege middenspel een pion en kon toen kiezen 
voor een dubbel toreneindspel met pluspion of een kwaliteit 
offeren met als uitkomst een sterk paard plus pion tegen 
toren. Na analyse bleek het toreneindspel weliswaar kansrij-
ker maar ook het door Johan gekozen paardeindspel bleek 
voldoende. Een passieve koning op h8 maakte het voor 
zwart uiteindelijk onmogelijk om de opstomende pionnen op 
de damevleugel te stoppen. Theo Jurrius was bepaald niet 
tevreden over de door hem gespeelde partij. Zijn tegenstan-
der speelde heel degelijk en steeds de juiste zetten. Theo 
verspeelde een pion en kwam goed weg met remise via zet-
herhaling daar waar zijn tegenstander net na de tijdnoodfase 
ook met zijn vrije h-pion voor de winst had kunnen gaan. In 
de partij van William Shakhverdian kwam geweigerd dame-
gambiet op het bord waarin wit snel c5 speelde en ruimte 
creëerde. Zwart dacht in het middenspel erg lang na waar-
door hij ook in tijdnood kwam. Het gevolg daarvan was dat 
zijn opponent een pion weg gaf. Met een tactische manoeu-
vre won William de dame voor een toren en loper. Waar-
schijnlijk was dit voor zwart met heel keurig spel te keepen 
maar het werd hem lastig gemaakt toen de dame in zijn stel-
ling kwam. Met de 2 extra pionnen was het gewonnen voor 
William. Hij heeft daarmee in zijn eerste seizoen voor ASV 
al 4 uit 4! Bij Linus Bohlsen lukte het aanvankelijk niet. Er 
ontstond een ingewikkelde stelling waarin hij een stuk achter 
raakte. De stelling bleef ingewikkeld maar zijn tegenstander 
viel tenslotte voor de laatste truc van Linus in de stelling. 
Frank wist met wit in een Caro-Kann weinig te bereiken in 
de opening. Integendeel juist want bij hem werd zijn sterke 
loper geruild en er ontstonden meet zwaktes dan bij zijn 
tegenstander. Omdat die het niet meteen afstrafte kreeg 
Frank nog iets van een tegenkans die leuk oogt (maar na 
afloop door de computer keihard werd beoordeeld met een 
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0.18). Frank wist daarbij alleen de enige zet te vinden die 
een stuk verliest tegen slechts 1 pion. Na nog wat tegenspar-
telen speelt zijn tegenstander het goed uit en wint volkomen 
terecht. Sjoerd van Roosmalen kwam met zwart prima uit de 
gesloten Siciliaan. In het middenspel koos Sjoerd echter 
voor de verkeerde pionnen om naar voren te spelen waardoor 
wit weer spel kreeg op de koningsvleugel. Toen hij daar zijn 
beste kans miste bleef er een dynamisch evenwicht over met 
een remise iets na de 40e zet als gevolg. Bij Tom Bus ont-
stond een langzame Spanjaard die Tom met zwart een pretti-
ge stelling gaf. Na massale torenruil was de muziek er bijna 
uit. Vanwege het loperpaar nog even doorgemolken echter 
zonder resultaat. Toen nog het lopereindspel waar ik zowaar 
een pion won. Dit eindspel met 3 tegen 2 pionnen op 1 vleu-
gel was niet te winnen….of toch? Remise dus!  Theo Jurrius 
Gedetailleerde uitslag SMB-1 – ASV-2 (KNSB-competitie): 
Ilya Razdolski (2302) - Otto Wilgenhof (2107) 0-1; Paul 
Waenink (2024) - Tom Bus (2089) ½-½; Thomas Manschot 
(1856) - William Shakhverdian (2073) 0-1; Thom Rijken 
(1955) - Linus Bohlsen (2037) 0-1; Eric de Ridder (1789) - 
Frank Schleipfenbauer (2137) 1-0; Jacques Ottenheijm 
(1775) - Sjoerd van Roosmalen (2114) ½-½; Valentijn 
Phijffer (1635) - Johan Wolbers (2027) 0-1; Peter Schut 
(1790) - Theo Jurrius (2046) ½-½. Eindstand 2½-5½. 
 

Belangrijke winst ASV-3: In de 5e ronde speelde het derde 
tegen hekkensluiter Eindhoven-2. Om niet mede onderin te 
raken zou het wel handig zijn om hier te winnen. Het werd 
een lange spannende wedstrijd! Eerst meende Anne Paul 
Taal dat hij zijn remisereeks maar eens moest doorbreken. 
Toen hij voor een afwikkeling naar een remise-eindspel 
stond koos hij voor actief spel, maar werd in de counter 
volledig overspeeld. Wouter Abrahamse bereikte na de ope-
ning een klein positioneel voordeel en bouwde dat heel vak-
kundig om in een verwoestende koningsaanval. Een partij uit 
één stuk! Barth Plomp speelde tegen teamleider Hans Ou-
wersloot een rustige opening. Daarna verzwakte zijn tegen-
stander zijn koningstelling. Vervolgens wilde die een pion 
winnen op de damevleugel, terwijl Barth op de koningsstel-
ling aanviel . Barth was veel sneller en zette mat. De tegen-
stander van Koen Maassen van den Brink speelde een onbe-
kende openingsvariant, waardoor de opening voor beiden 
aardig wat tijd kostte en Koen ruimtevoordeel pakte. Toen 
Koen even niet oplette verloor hij een kwaliteit, maar hij 
hield de stelling goed dicht. Na een goed getimed remise-
aanbod werd dit aangenomen. Helaas trof Coen Mekers het 
niet toen hij een scherpe opening op het bord bracht, dat zijn 
tegenstander een kenner van de opening was. Al snel verloor 
Coen een pion. Daarna speelde Coen een kansloze wedstrijd 
en staakte de strijd toen hij na een stille zet mat zou gaan. 
Fred Reulink kwam goed uit de opening. Vervolgens was het 
moeilijk om een plan te verzinnen en besloot hij de knuppel 
in het hoenderhok te gooien. Fred offerde eerst een kwaliteit 
en toen een stuk en dit alles in de veronderstelling dat hij 
zijn tegenstander mat ging zetten. Edoch er was nog één 
verdediging en toen Fred niet meteen de beste speelde dacht 
hij verloren te staan. Maar de stelling bleef zo scherp dat zijn 
tegenstander diens stelling niet meer vertrouwde en eeuwig 
schaak probeerde te bereiken. Toen hij dacht zover te zijn en 
remise claimde volgde hij de verkeerde procedure en kreeg 
een tijdstraf. Daarna liep Fred uit het eeuwig schaak en stond 
gewonnen. Drie zetten later vergiste zijn tegenstander zich 
en kon Fred mat zetten. Daan Holtackers kon na de opening 
geen goed plan vinden. Zijn tegenstander wel. Die zette op 
de damevleugel een minoraanval op en won een pion. In de 
tijdnoodfase wist Daan met een truc tegenspel te krijgen. 
Een lange manoeuvreerfase volgde, die uitliep in een weder-
zijdse wedloop met een vrijpion. Daan kwam net een tempo 
te kort om te winnen en werd zelf mat gezet. Toen waren 
met de stand 3½-3½ alle ogen gericht op het 1e bord. Jan van 
de Linde was vanuit een flankopening in het verre midden-
spel in een vastgelopen stelling terecht gekomen, waarin 
remise onvermijdelijk leek. Vlak voor de uitvluggerfase 
kreeg hij echter de kans om de status-quo te doorbreken. Dit 
kwam blijkbaar als een verrassing voor zijn tegenstander, 
want onder tijdsdruk maakte hij toen een cruciale fout, 
waardoor Jan de partij alsnog in een koningsaanval kon 
beslissen. ASV 3 won zo deze belangrijke wedstrijd! Top 
mannen!!    Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag Eindhoven-2 – ASV-3 (KNSB-
competitie): Hans Bosscher (1987) - Jan van de Linde 
(2069) 0-1; Jochem Berndsen (1963) - Wouter Abrahamse 
(2003) 0-1; Bas Friesen (1970) - Koen Maassen van den 
Brink (2028) ½-½; Hans Ouwersloot (1894) - Barth Plomp 
(1886) 0-1; Rien de Böck (1914) - Fred Reulink (1962) 0-1; 
Hans van der Hurk (1942) - Daan Holtackers (1883) 1-0; 
Jeroen Koster (1862) - Anne Paul Taal (1887) 1-0; Frits 
Schalij (1973)-Coen Mekers (1853) 1-0. Eindstand 3½-4½. 

Stappenexamens: Vorige week werden bij de schaakcursus 
voor volwassenen weer stappenexamens afgenomen: Ray-
mond Hendriks voor Stap 4, Cesar Eisma voor Stap 3plus, 
Meindert Rudolphi voor Stap 2 en Mechie en Rob Hendriks, 
Marga Bles en Ine van Burgsteden voor Stap 1. Allen zijn 
geslaagd, met wel heel goede cijfers. Er vielen zelfs twee 
tienen. Petje af! Heel hartelijk gefeliciteerd.  Kees van Keulen 
 
OSBO-PK: Toon Janssen wist op de 2e speeldag op zaterdag 
25 januari jl. met 2 prima winstpartijen zijn positie te verste-
vigen in groep 1 van het OSBO-PK. Hij staat nu op een 
gedeelde 2e plaats met 3 uit 4. Eerst won hij met wit na een 
kleine onnauwkeurigheid van zijn tegenstander die Toon 
wist af te straffen. De 2e partij was vooral scherp in de ope-
ning. Daarna kon Toon de gevaarlijke zwarte loper en de 
dames ruilen en won hij het vervolg van de partij. Op 15 
februari is de slotronde in dit kampioenschap. 
 
Leren schaken voor beginners: Op 20 februari a.s. begint 
ASV met een nieuwe serie van 6 schaaklessen voor wie de 
eerste beginselen van het schaakspel onder de knie wil krij-
gen. Aan het eind daarvan zijn de regels bekend en is men in 
staat een partijtje te spelen. Uiteraard is het mogelijk om 
daarna aan de vervolglessen deel te nemen. Ook mensen die 
al wel eens schaken, of geschaakt hebben, maar het beter 
willen leren, zijn welkom. Je hebt vast familie, vrienden, 
buren of collega’s die willen leren schaken. Dit is hun kans! 
De cursus bestaat uit 6 lessen van 1.15 uur per les. Voor wie 
dat willen, zijn vervolglessen af te spreken. De cursus is 
gratis. Indien gewenst, is voor € 7,50 een cursusboek be-
schikbaar. De locatie is Activiteitencentrum het Pleijwerk, 
waar ook de interne competitie wordt gehouden. De lessen 
vinden plaats op donderdagavond van 18.30-19.45 uur en 
worden gegeven door Kees van Keulen. Meer info en aan-
melden kan via ASV-schaken@gmail.com.  Kees van Keulen 
 
Slotdag Tata: Nog een staartje van de resultaten van een 
nevenevenement onlangs tijdens het Tata-toernooi. Wouter 
van Rijn nam daar deel aan het Nederlandse toernooi van het 
Internationale oploswedstrijd en eindigde op de 7e plaats. 
Hij eindigde met 28,25 punten op ruime afstand van winnaar 
Dolf Wissmann, die 45,50 punten scoorde. Wouter staat in 
het voorlopige internationale klassement op plaats 50. 
 
Daglichtschaak: Rob Cornips heeft de koppositie bij de 
maandelijkse schaakmiddagen op de dinsdag heroverd op 
Marc Groenhuis. Zo was er bij deze 5e schaakmiddag in dit 
seizoen sprake van een wisseling van de wacht. Albert 
Marks was de scherprechter. Marc Groenhuis ging zetherha-
ling tegen Albert uit de weg, maar had daar één zet later al 
spijt van. Zo zorgde Albert dat de spanning in de top geheel 
terug is. Rob Cornips maakte van dit verlies gebruik door 
zijn 3 partijen te winnen. De laatste partij was een novum. 
Fritz 8 is “geroyeerd”. In plaats daarvan mocht Rob tegen 
Lichess aantreden. Dus op internet schaken tegen een echte 
schaker. Rob won die dus ook. Door maximaal te scoren 
sloot Hub Kusters netjes bij de top aan. Vooral de winst op 
Eric Braun in een enerverende partij was daar debet aan. 
Jacco Reiding scoorde 2 punten. Zijn verliespunt kwam ook 
al van Albert Marks. Jan Vermeer scoorde ook 3 punten. 
Tegen Kazem Mollahosseini had hij geluk. In gewonnen 
positie gaf hij pardoes een toren weg, maar verder in de 
partij deed Kazem hetzelfde. Ko Kooman deed Jan Vermeer 
na en won op identieke wijze van Kazem. Horst Eder was de 
laatste die tegen Fritz 8 speelde. Fritz toonde nukken, van-
daar zijn royement met onmiddellijke ingang. Horst deed het  
met 1½ punt redelijk.  
In de B-groep breide Tjabbe Jansen zijn voorsprong uit. Hij 
voegde 1½ punt toe aan zijn totaal. Vooral zijn remise tegen 
Marc Groenhuis was opmerkelijk. Hans Derendorp verover-
de de 2e plaats met zijn dagscore van twee punten. Robbert 
Lubbers en Jan Rotmans kwamen deze middag niet tot sco-
ren. Vooral Jan had zware tegenstanders. André Meijer 
kwam voor het eerst dit seizoen en scoorde ook al niet. 
De volgende middag van het Daglichtschaak vindt plaats op 
dinsdag 3 maart bij het Nivon in de Molenbeekstraat 26a. 
 
Uitslagen 19e ronde interne competitie (30 januari 2020): 
Maassen van den Brink - Hoogland 1-0; T. Janssen - G. 
Hendriks 1-0; van Belle - R. Wille 0-1; Vermeer - Fassaert 
½-½; Witmans - Koeweiden 0-1; Eder - Derendorp 1-0; 
Kooman - Kees van Keulen 1-0; Zuidema - Eisma 0-1; J. 
Sanders - Meijer 1-0; Samman - Rijmer 1-0; Rudolphi - 
Hartogh Heijs ½-½; Droop - Stibbe 0-1; Rik Twillhaar - van 
Lotringen 1-0; Arisha Pieplenbosch – R. Hendriks 0-1. 
Uitslagen ASV-beker: van der Wel - Abrahamse 1-0; Braun 
- Naasz 0-1; van Willigen - Braam 0-1; de Kort-Bohlsen 1-0. 
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