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59e jaargang no. 11      donderdag 12 maart 2020
Oploswedstrijd: De tweezet van vorige week is van de Bul-
gaar Zabunov en stamt uit 1963. Je moest wel je best doen 

om deze tweezet te kraken. 
Wit geeft mat in 2 zetten. Op-
lossing: de sleutelzet is 1. Te3. 
 
Externe competitie: Zaterdag 
jl. speelden onze 6 teams hun 
volgende ronde. ASV-1 hand-
haafde zich in de top via een 
6½-1½ zege op MUConsult 
Apeldoorn-2. ASV-2 doet ook 
nog volop mee na de 5½-2½ 
winst op Sliedrecht-2. ASV-4 
versloeg koploper MUConsult 
Apeldoorn-3 met 5-3 en staat 

nu gedeeld 1e maar moet de Apeldoorners op bordpunten nog 
voor laten gaan. Tot zover de gewonnen wedstrijden. ASV-3 
zou het zwaar krijgen tegen koploper WLC uit Eindhoven 
voorspelde ik in vorige EP al. Dat werd waarheid want het 
verlies was met 6½-1½. ASV-5 verloor met 4½-3½ nipt van 
DSG Pallas-2 en ASV-6 liep tegen de grootste nederlaag aan 
deze zaterdag want het werd 7½-½ voor Oud Zuylen 
Utrecht-3. In deze EP de eerste verslagen.  
Intussen is ook de SOS-competitie gestart met alweer de 
voorlaatste ronde. De stand en uitslagen van de vorige ronde 
treft u verderop in deze EP aan. Gespeeld hebben intussen al 
de volgende teams. ASV-7 speelde maandag jl. tegen Does-
borgh. Op dinsdag speelde ASV-1 uit in Meppel tegen MSV. 
Voor vanavond staan de thuiswedstrijden ASV-2 - Wagenin-
gen-1 en ASV-4 - Theothorne op het programma. Morgen-
avond gaan er 2 teams naar Groesbeek. ASV-3 speelt daar 
tegen PION-1 en ASV-5 tegen PION-2. Volgende week 
donderdag tenslotte hebben we dan nog de thuisduels ASV-6 
- Tornado-1 en ASV-8 - De Cirkel-3. 
 
ASV-1 houdt vizier op promotie: Met een ruime 6½-1½ zege 
op MUConsult Apeldoorn-2 blijft ASV-1 in de top van de 
ranglijst en voert nu op bordpunten een leidende groepje van 
3 teams aan achtervolgt door 2 teams met 1 matchpunt min-
der. Zeker de laatste 2 ronden zullen beslissend zijn. Al vrij 
snel kwam ASV-1 op voorsprong dankzij Peter Boel. Hij 
kreeg een koningsaanval en wist de vijandelijke stelling aan 
gort te spelen met stukoffer. Mat kon daarna niet worden 
voorkomen. Pieter Verhoef speelde een rustige partij. Lang-
zaam maar zeker wist hij zijn stukken goed te zetten om 
uiteindelijk af te wikkelen naar een lopereindspel met lopers 
van gelijke kleur. Twee gevaarlijke pionnen leverde pion-
winst op en heel soepel speelde Pieter de stelling naar winst. 
Jaap Vogel was de volgende die won. Hij maakte een pion 
buit in het centrum, later volgde een tweede pion om deze 
materiële voorspong langzaam maar zeker om te zetten in 
een overwinning. Michiel Blok kwam weliswaar wat beter 
uit de opening maar zag dit voordeeltje vervagen. Het reste-
rende toreneindspel bleek net niet meer te winnen. Ook Wou-
ter van Rijn speelde vervolgens remise. Wouter had een klein 
plusje maar kreeg op dat moment een remiseaanbod. Remise 
bleek de juiste uitslag zo bleek ook uit de analyse dat de 
stelling ook niet makkelijk te winnen zou zijn geweest. De 
winst in de wedstrijd werd over de streep getrokken door 
Dirk Hoogland. Hij wist een stelling die een fractie minder 
voor hem was keurig te keepen. In het eindspel met loper 
tegen paard en beiden 5 pionnen kwam hij niet meer in de 
problemen. Het voordeeltje dat zijn tegenstander had was te 
klein voor winst en zo moest de Apeldoorner toch berusten 
in remise. Eelco de Vries had een moeilijke partij. Hij stond 
erg passief. Op een gegeven moment wist hij zijn dame te 
ruilen voor de 2 vijandelijke torens. De torens van Eelco 
drongen op hun beurt de stelling van de tegenstander binnen. 
Winst was daarna eenvoudig. De eindstand van 6½-1½ 
kwam tot stand na winst van Mick van Randtwijk. Lang 
stond hij goed maar ergens ging er iets mis waardoor zijn 
tegenstander de betere kansen kreeg. In eindspel had Mick 

gevaarlijke vrijpionnen die hij met een truc wist te laten 
promoveren naar partijwinst. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Schaakstad Apeldoorn-2 (KNSB-
competitie): Eelco de Vries (2240) - Freddie van der Elburg 
(2193) 1-0; Peter Boel (2137) - Martin van Dommelen (2136) 1-0; 
Dirk Hoogland (2146) - Marcel Boel (2221) ½-½; Michiel Blok 
(2172) - Henk Eleveld (1991) ½-½; Wouter v. Rijn (2169) - Erik 
Smit (2149) ½-½; Pieter Verhoef (2180) - Nikolai Kabanof (1967) 
1-0; Jaap Vogel (2148) - Jelle Bauer (1920) 1-0; Mick van Rand-
twijk (2051) - Casper Wouters (1967) 1-0. Eindstand 6½-1½. 
 

ASV-2 na valse start naar winst: Ook ASV-2 houdt zicht op 
promotie na de 5½-2½ zege op Sliedrecht-2. De valse start 
werd veroorzaakt door het afgaan van de mobiele telefoon bij 
Otto Wilgenhof, die het apparaat in de vliegtuigstand-stand 
had staan en dus niet volledig uit. En dat betekende dat er 
nog een signaal binnenkwam en dus voor hem een onverbid-
delijke nul. Zijn tegenstander had intussen al veel tijd ver-
bruikt in een ingewikkelde stelling maar kon zo dus het punt 
incasseren. Een les dus voor iedereen. Mobiel uit moet dan 
ook zijn helemaal uit!! Omdat op dat moment ook de stelling 
bij William Shakhverdian weinig positiefs beloofde zag het 
er in die fase bepaald niet goed uit. William had een kwaliteit 
geofferd waar hij mooi spel voor dacht te krijgen. In de prak-
tijk viel dit aanvankelijk behoorlijk tegen. Toch pakte het 
uiteindelijk voor onze ASV-er toch nog goed uit. Wit vond 
de gewenste voortzetting niet en verzwakte zijn positie met 
de zet g4 enorm waarna de witte stelling instortte. Zo won 
William alsnog en daar zag het lang niet naar uit. Sander 
Berkhout was niet tevreden over zijn partij. Maar met de 
vijandelijke koning nog in het centrum wist Sander open 
lijnen te creëren dat zoveel dreiging in de stelling bracht dat 
het pleit daarna snel beslecht werd. Ook Roy Vink won. Hij 
profiteerde in het middenspel. Na enig nadenken vond hij in 
die fase de enig juiste zet waarbij zwart materiaalverlies niet 
kon vermijden. Een mooie invalbeurt dus voor hem! Tom 
Bus had halverwege de partij een kans op beter spel gemist. 
Er werd nog een kwaliteit ingestoken maar meer dan remise 
zat er voor Tom niet in. Ook Frank Schleipfenbauer kwam 
tot een puntendeling. Zijn tegenstander kwam tot aanval en 
kwam heel goed te staan. Maar de aanval bloedde dood en zo 
zat er niet meer in dan een remise. Bij Theo Jurrius ontstond 
een ingewikkelde stelling na een pionoffer in de opening. 
Zijn tegenstander verdedigde de aanval goed. De stelling met 
zware stukken was moeilijk. Op het moment dat Theo remise 
aangeboden kreeg had hij wellicht met voordeel kunnen 
afwikkelen naar een betere positie. De zet die Theo daarvoor 
moest doen lag niet voor de hand en de keuze om remise aan 
te nemen en daarmee de winst in de wedstrijd veilig te stellen 
was voor hem bepalend. Zo was de 4½ bereikt en was alleen 
Johan Wolbers nog aan de gang. Hij kreeg in de slotfase 
kansen op de koningsvleugel toen aan de andere zijde de 
stelling was dichtgeschoven. Die kansen benutte hij volop en 
was het voor zijn tegenstander niet houdbaar meer. 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - Sliedrecht-2 (KNSB-competitie): 
William Shakhverdian (2073) - Adrian Mensing (1948) 1-0; Otto 
Wilgenhof (2107) - Andrew Mensing (1974) 0-1; Tom Bus (2089) 
- Wout Boer (1950) ½-½; Sander Berkhout (2070) - Kees Wessels 
(1905) 1-0; Frank Schleipfenbauer (2137) - Jerry van Rekom 
(1882) ½-½; Theo Jurrius (2046) - Teunis den Rooijen (1969) ½-
½; Johan Wolbers (2027) - Joost Stoker (1704) 1-0; Roy Vink 
(1796) - Kees van der Does (1663) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
WLC maat te groot: In de 6e ronde moest ASV-3 het opne-
men tegen koploper WLC uit Eindhoven. Een ploeg met heel 
veel sterke spelers. Voor de optimisten onder ons: WLC 
verloor in de 5e ronde van HSC Helmond waar wij van won-
nen. Wij misten nu Wouter Abrahamse en Barth Plomp, 
Richard van der Wel en Ruud Wille vielen voor hen in. Dan 
de wedstrijd. Wij begonnen met een voorsprong door Bent 
Schleipfenbauer, die ondanks een flinke kater en 3 uur slaap, 
zich ‘s ochtends goed had voorbereid. Dit kwam op het bord 
en zijn tegenstander koos een slecht plan en verloor een stuk, 
toen hij door vele dreigingen een kleine combinatie overzag 
met dameverlies konden de stukken in de doos. Murat Du-
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man speelde een vrij rustige opening met weinig gekkigheid. 
Hij besloot met een “onlogische” paardzet de mentale weer-
baarheid van Rudy Simons te testen. Deze werd onzeker en 
gebruikte veel tijd. Toen Murat zich blind staarde op een 
combinatie bleek zijn dame ineens ingesloten. Jan van de 
Linde speelde tegen de sterke Gerard Welling die met wit 
aanvankelijk koos voor het Colle-systeem, maar na de ope-
ningsfase ontstond een pionnenstructuur van een Franse 
doorschuiver met tegengestelde rokades. Wit ging direct 
voortvarend te werk met g4 en f4-f5, maar vergat daarbij om 
met Pf3 zijn centrum te beschermen. Daardoor kon Jan een 
paard offeren op e5 voor twee pionnen, een mobiel pionnen-
centrum en twee actieve lopers op b7 en c5, gericht tegen 
wits koningsstelling. Wit zag zich genoodzaakt om een toren 
aan te bieden in ruil voor de loper op c5, een aanbod waarop 
Jan beter niet had kunnen ingaan. Door zijn centrumpionnen 
op te spelen had hij snel beslissend voordeel kunnen krijgen. 
Nu slaagde wit erin het centrum te blokkeren. Onder opoffe-
ring van de e-pion probeerde Jan nog zijn beide torens via de 
e-lijn te activeren, maar uiteindelijk kon wit met zijn vrije f-
pion winst forceren. Een teleurstellend einde na een goed 
begin. Richard speelde tegen de teamleider van WLC. Na 
zijn onconventionele derde zet waren ze uit de theorie en 
begon wit lang na te denken. In het middenspel maakte Ri-
chard een positionele fout door zijn e-pion naar e5 te zetten, 
daardoor ontstond een gat op d5 waar zijn opponent maar al 
te graag gebruik van maakte. Er was geen houden meer aan 
en toen Richard een stuk verloor gaf hij op. Daan Holtackers 
kwam met een klein plusje uit de opening. Na stukkenruil in 
het centrum liet hij de dame toe op f3, wat niet zo handig 
was. Toen hij zelf op de damevleugel op pionnenjacht ging, 
kreeg zwart met g5 en h5 een gevaarlijke tegenaanval op zijn 
koning. Het eerste gevaar kon hij nog keepen, maar met een 
paar nauwkeurige zetten won zwart beslissend materiaal. 
Koen Maassen van den Brink kwam met wit slechter uit de 
opening, na een algehele afruil stond hij steeds wat slechter 
in het eindspel. Toen zijn tegenstander het loperpaar opgaf 
was het eindspel met ongelijke lopers en ieder een toren en 
drie pionnen remise. Fred Reulink speelde met wit zijn hui-
dig favoriete opening. Zijn tegenstander koos voor een rusti-
ge opstelling en er ontstond een heel moeilijk middenspel. In 
deze fase maakte Fred een foute keuze met de opstelling van 
zijn koning. Hij dacht koningsaanval te krijgen, maar dat 
kwam er niet van. Nu bleek de koning kwetsbaar en dat kost-
te een kwaliteit. Fred spartelde nog lang tegen, maar de te-
genstander speelde het bekwaam uit. Ruud Wille kwam met 
zwart iets minder uit de opening maar bleef op de been door-
dat zijn tegenstander koos voor wat minder actieve zetten. In 
het middenspel kreeg Ruud 2 losse pionnen en hield dit na-
deel in het eindspel. Zijn tegenstander kreeg bovendien ko-
ningsaanval waarbij Ruud een pion verloor. Even leek hij 
nog remisekansen te krijgen maar dit was ijdele hoop. Er 
zaten teveel zwakten in de stelling die door zijn tegenstander 
vakkundig werden aangetoond. Daarmee kwam de eindstand 
op 6½-1½ in het voordeel van koploper WLC. ASV-3 zal de 
komende wedstrijden nog hard voor de punten moeten vech-
ten om handhaving te realiseren.  Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - WLC-1 (KNSB-competitie) Jan 
van de Linde (2069) - Gerard Welling (2273) 0-1; Fred Reulink 
(1962) - Charlie Tang (2185) 0-1; Richard van der Wel (2030) - 
Guus Bollen (2207) 0-1; Koen Maassen van den Brink (2028) - 
Robert Klomp (2061) ½-½; Murat Duman (1931) - Rudy Simons 
(1998) 0-1; Bent Schleipfenbauer (1965) - Roel Copic (1913) 1-0; 
Ruud Wille (1884) - Jarich Haitjema (1921) 0-1; Daan Holtackers 
(1883) - Frank Albers (1909) 0-1. Eindstand 1½-6½. 
 

Dikke nederlaag ASV-6: Mochten we in Druten op krukjes 
plaats nemen, in Utrecht zaten bord 1 t/m 4 van ASV-6 op 
het podium, voor de match tegen het veel sterkere Oud Zuy-
len-3. Net als de grootmeesters doen. Maar zo speelden we 
niet. Jan Vermeer speelde het Frans, waarbij wit de bekende 
zet Dg4 speelde, niet actief genoeg. Gevolg was verdedigen. 
Toch hoopte hij een kans te krijgen uit te breken en die 
kwam. Geforceerde dameruil en nog 3 minuten op de klok 
voor 12 zetten bij een ingewikkelde stand met kansen voor 
beiden, bood hij remise aan. Dat kon moeilijk geweigerd 
worden en achteraf was daarmee de (halve) eer gered. Want 
op de andere borden gingen we er allemaal af gedurende de 
middag. Overigens een prachtprestatie van Jan, tegen een 
speler met 1834. De partij van Kees van Keulen met wit 
begon met de Najdorf-variant van het Siciliaans. Zijn tegen-
stander speelde alsof hij deze variant goed kende. Toen hij 
op de 9e zet afweek, kwam hij toch onder druk. Z'n li-
chaamstaal verraadde hem. Kees kwam actiever te staan en 
vroeg zich af wanneer in te breken. Of hij de beste mogelijk-
heid gekozen heeft? Toen hij op de 16e zet inbrak, kwam hij 
bepaald beter te staan. Jammer dat hij het in het eindspel niet 
kon afmaken. Hij speelde veel te passief en lang onder tijds-
druk. Uiteindelijk brak dat op en toen was een fout fataal”. 
André de Groot stond steeds ongeveer gelijk, maar moest wel 

een kritieke pion blijven dekken. Toen hij bezig was om zijn 
stukken beter neer te zetten overzag hij een schaakje. Hier-
door moest de koning bewegen en viel de hele verdediging in 
elkaar. Het was wel een mooie pot.” Ron Brachten vond op 
bord 1 ook een loeisterke tegenstander tegen wie hij het niet 
redde. En op bord 8 mocht Constant Nieuwenstein het probe-
ren tegen de captain van het team. Deze dame met meer dan 
400 ratingpunten extra maakte korte metten met hem. Ook 
Theo Koeweiden en Hans Derendorp konden het niet bol-
werken. Verreweg de interessantste (en langstdurende) partij 
was van André van Kuijk met wit tegen een 1831 speler. Hij 
kreeg een Benoni voorgeschoteld waar hij niet koos voor 2. 
d5 maar Pf3. Een variant die beiden op het oog niet kenden 
(Vadim zou later zeggen dat hij dat ook speelt…). Zwart 
besloot met zijn pionnen in het centrum door te stormen. 
André hield stand en bood op zet 20 remise aan. Volgens 
Stockfish stond André toen op +0,2 maar ja, erg complex dus 
fouten zijn zo gemaakt. Dat moet zijn tegenstander ook ge-
dacht hebben want die speelde stoïcijns door. André kreeg 3 
pionnen voor een stuk en alles leek op tenminste remise. 
Totdat André een truc zag en uitvoerde die tot winst leek te 
leiden, ware het niet dat zwart een tussenschaakje had, waar-
na het plan hopeloos verdampte. In de nazit bleek de truc net 
te vroeg ingezet, maar er zeker in te zitten. Eerst de koning 
veilig zetten had het wel kansrijk gemaakt, al mag zwart dan 
eerst ook wel een zet doen natuurlijk. Jammer! André v. Kuijk 
Gedetailleerde uitslag Oud Zuylen Utrecht 3 - ASV-6 (KNSB-
competitie): Wout van Veen (1871) - Ron Brachten (1689) 1-0; 
Pascal Boittin (1834) - Jan Vermeer (1584) ½-½; Ronald Gouma 
(1831) - André van Kuijk (1490) 1-0; Bert Lardenoye (1619) - 
Theo Koeweiden (1467) 1-0; Alwin van Ee (1671) - Hans Deren-
dorp (1430) 1-0; Harry Thorig (1667)-André de Groot (1418) 1-0; 
Leo Keijzer (1645)-Kees v. Keulen (1341) 1-0; Judith v. Ameron-
gen (1679)-Constant Nieuwenstein (1221) 1-0. Eindstand 7½-½. 
 

Uitslagen en stand SOS-competitie na 5e ronde: 

SOS Hoofdklasse B: ASV-1 - VSG 8-0; Zwols SG - Barneveld 1½-
6½; SG Amersfoort-2 - Veenendaalse SV 5½-2½; DSG Pallas – 
Meppeler SV 2½-5½. 
SOS Hoofdklasse C: ASA-1j - WSG 4-4; Velpse SV - De Elster 
Toren 7-1; SMB - ASV-2 5½-2½; Wageningen - SG Zutphen 4-4. 
SOS 1e klasse D: ASV-3-UVS 1½-6½; Rivierenland - SMB-2 5-3; 
Zevenaar - Koningswaal 3-5; Het Kasteel - PION 3-5. 
SOS 2e klasse F: Veenendaalse SV-2 - Wageningen-2 2-6; 
Rhenense SC - ASV-4 4½-3½; SV Theothorne - Doetinchem 4-4; 
Twello – UVS-3 5½-2½. 
SOS 2e klasse G: Mook-Millingse SV 2½-5½; Tornado-PION-2 5-
3; ASV-5-UVS-2 3½-4½; Wageningen-3-ASV-6 5-3. 
SOS 3e klasse D: ASV-7-Velpse SV-3j 6-2; OPC-Zevenaar-2 4-4; 
Kameleon-De Cirkel-2 6-2; Schaakstad Apeldoorn-4-Doesborghs 
SG 1-7. 
SOS 3e klasse E: Het Kasteel-2-Velpse SV-2 1½-6½; UVS-4-
ASV-8 4½-3½; De Cirkel-3-SMB-3 5½-2½; Wageningen-4 vrij. 
 

Uitslagen interne competitie 23e ronde (5 maart 2020): 
R. Wille-de Kort ½-½; Eggink-Kooij 1-0; V. van Kuijk-v. 
Belle 1-0; Witmans-v. Hattum ½-½; Vermeer-Mollahosseini 
1-0; Eder-Koeweiden 1-0; v. Deursen-Bijlsma 0-1; Twilhaar-
Kees v. Keulen 0-1; Paris-Eisma 0-1; Rijmer-Arends ½-½; J. 
Sanders-Hartogh Heijs 1-0; R. Hendriks-Gubbels 0-1. 
 

Uitslagen ASV-beker: van Rijn - van Ginneken 1-0; Huberts 
- Hoogland 0-1; Fassaert - Reulink ½-½. Fassaert won be-
slissing met 2-0 via rapidpartijen. 

SOS Hoofdklasse B:    SOS Hoofdklasse C: 
1 Meppeler SV 10  26 1 Velpse SV 10  29 
2 ASV-1   8  30 2 W.S.G.   7  24 
3 DSG Pallas   5  20½ 3 ASA-1j   5  17½ 
4 Veluws SG   5  16½ 4 SMB   4  20½ 
5 Barneveld   3  20½ 5 ASV-2   4  18½ 
6 Zwols S.G.   3  16½ 6 SV Wageningen   4  17½ 
7 SG Amersfoort-2   3  15 7 SG Zutphen   3  18 
8 Veenendaalse SV   3  15 8 De Elster Toren   3  15½ 
SOS 1e klasse D:   SOS 2e klasse F: 
1 Rivierenland 10  25 1 Doetinchem 9  26 
2 UVS   7  26½ 2 ASV-4 6  24½ 
3 Koningswaal   7  24½ 3 Wageningen-2 6  21 
4 Het Kasteel   5  21 4 Twello 5  21½ 
5 PION   4  20½ 5 Rhenense SC 5  19½ 
6 Zevenaar   3  17½ 6 Theothorne 4  19 
7 SMB-2   3  13½ 7 UVS-3 3  17 
8 ASV-3   1  11½ 8 Veenendaalse SV-2 2  11½ 
SOS 2e klasse G:   SOS 3e  klasse D: 
1 UVS-2 9  27 1 De Kameleon 8  26½ 
2 Wageningen-3 8  20½ 2 Doesborghs SG 8  27 
3 Millingse SV 7  24½ 3 Zevenaar-2 7  23 
4 PION-2 5  21 4 De Cirkel-2 6  22 
5 Tornado 5  19 5 OPC 5  18½ 
6 ASV-5 4  20 6 Schaakstad A’doorn-4 4  13 
7 Mook 2  18½ 7 ASV-7 2  14½ 
8 ASV-6 0    9½ 8 Velpse SV-3j 0  12½ 

SOS 3e klasse E: 
1 Velpse SV-2 8  24* 5 Wageningen-4 3  14* 
2 UVS-4 6  18½* 6 SMB-3 2  16 
3 De Cirkel-3 6  18* 7 ASV-8 0  11* 
4 Het Kasteel-2 5  18½ * wedstrijd minder gespeeld 


