
 

 

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIG ING   
       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 
       Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 

6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond: Donderdagavond in Activiteitencentrum 
Schreuder, Vlamoven 22-24, tel. 026-3696970 
Tel. aanmelden: M. Weijsenfeld 06-12618253 

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

51e jaargang no. 38      donderdag 8 november 2012 
Oploswedstrijd: In het kampioenschap van Moskou moet 

men zich naar een punt 
knokken zoals Bajkov en 
Berkovich hier laten zien. 
Dit is uit het kampioen-
schap van 1974. Het is 
even wennen aan zo'n 
stand. Zwart aan zet haal-
de hier het volle punt 
binnen. Oplossing: 1...f3+ 
2. Kxf3, Pg1+ 3. Kf4, 
Lh6 mat of 3. Kg2, Lh3+ 
4. Kxg1, Txf1 mat. 
 
In memoriam: Op dinsdag 

30 oktober jl. is op 81-jarige leeftijd overleden ons erelid 
Dick Hajee. Hiermee verliest ASV een markant en betrokken 
lid. In zijn langjarige lidmaatschap heeft hij veel voor onze 
club betekent. Hij vervulde diverse bestuursfuncties. Zo was 
hij niet alleen als penningmeester en secretaris actief maar 
bovenal kennen wij hem als wedstrijdleider. Een rol die hij 
tot begin 1998 vervulde. Dick vervulde niet alleen bij ASV 
een bestuurlijke rol. Gedurende een lange periode was hij 
competitieleider van de OSBO. Voor zijn vele verdiensten 
werd hij bij ASV en bij de OSBO benoemd tot erelid. Ook 
als schaker was Dick een voor menigeen geduchte tegen-
stander. Zo was hij in de zeventiger jaren twee keer club-
kampioen van ASV en was hij jarenlang een vaste waarde in 
ASV-1. Het was een echte schaakliefhebber die nauwelijks 
een schaakavond oversloeg. Dick, we zullen je missen. 
 
Najaarscontactdag Motiefgroep schaken: A.s. zaterdag 10 
november vindt vanaf 9.00 uur de Najaarscontactdag van de 
Motiefgroep Schaken in het Grand Café van het Lorentz 
plaats. De ASV-schaakboekenmarkt start om circa 10.30 
uur. Schaaktrainer Willy Hendriks presenteert zijn fantasti-
sche boek "Move First, Think Later" van 11.00 tot circa 
11.45 uur. ASV-er Dirk Hoogland is vanaf 15.00 uur de 
beer, waar tegen een partijtje snelschaak kan worden ge-
speeld. Kortom: "Komt dat zien! Het belooft een mooie dag 
te worden". Voor het volledige programma zie de En Passant 
van vorige week of www.euwe.nl. 
 
Externe competitie: De 3e competitieronde van onze zater-
dagteams bracht afgelopen zaterdag weer goede resultaten. 
ASV-1 won ook deze 3e wedstrijd tegen Kennemer Combi-
natie-2 en blijft daarmee aan de top van de ranglijst. Het 
werd in Haarlem 3-5. Ook ASV-2 pakte heel keurig een 
matchpunt. Tegen Spijkenisse werd het 4-4. Zonder meer 
een knap resultaat. ASV-3 won in Wijchen van Het Kasteel 
met 3-5 en voegde daarmee 2 belangrijke matchpunten aan 
het totaal toe. Alleen ASV-4 ging hard onderuit. In en tegen 
titelfavoriet Wageningen-2 werd met 6½-1½ verloren. Het 
vierde staat hiermee in de degradatiezone. Er moet dus dui-
delijk uit een andere vaatje worden getapt. Op 24 november 
a.s. wordt alweer de volgende zaterdagronde gespeeld. Dan 
alle vier teams thuis in het Lorentz. Dat wordt vast en zeker 
weer een spannende schaakmiddag. Volgende week gaan 
ook alle andere ASV-teams van start met hun 2e ronde. 
Daarover volgende week meer.  
 
ASV-1 blijft winnen: Ook de derde wedstrijd op rij werd 
door ons eerste gewonnen. “Kennemer Combinatie-2 een-
voudig opgebracht door sterk ASV”, zo kopte de site van de 
tegenstander op de zondag na de wedstrijd. Waarnemend 
captain, Richard van der Wel was weer even terug aan het 

roer waar hij het teamleiderschap van de afwezige Léon van 
Tol waarnam. Hij vond het een leuke wedstrijd zo meldde 
hij uw redacteur zondagmiddag aan de telefoon. “Het werd 
eerst 0-3, toen 3-3 en daarna 3-5”, zo vatte hij het kort sa-
men. Het geeft wel aan dat de zege eigenlijk niet in gevaar is 
geweest maar dat door wat foutjes de winst niet groter is 
geworden. Remco de Leeuw zorgde voor het eerste punt. Dat 
ging vrij soepel. Hij won een pion, later nog eentje en ging 
vervolgens met zijn centrumpionnen naar voren tot hij een 
stuk won. Eelco de Vries nam dit keer bord 1 voor zijn reke-
ning. Dit verliep aanvankelijk niet zo goed. Zo had zijn te-
genstander een stuk kunnen winnen. Toen Eelco de druk op 
een vijandelijke pion vergrote kwam zijn tegenstander niet 
meer in het spel voor. Eelco kon al zijn stukken goedzetten 
terwijl zijn opponent hier niets tegen over kon stellen. Voor 
Eelco werd er daarna niets meer in de weg gelegd. Bob 
Beeke speelde als vanouds. Zijn tegenstander moest zich tot 
verdedigen beperken en Bob wist de verzwakte vijandelijke 
stelling steeds verder onder druk te zetten zodat deze vanzelf 
moest omvallen. Bij Richard van der Wel stond de stelling al 
vrij snel na de opening in brand. Er moest dus flink gerekend 
worden. Richard kwam een kwaliteit voor maar zijn tegen-
stander kreeg hiervoor aanval en een sterke pion op d6. Onze 
ASV-er speelde het daarna niet goed en ging mat in een 
koningsaanval. Ook bij Dirk Hoogland wilde het niet lukken. 
In mindere stelling plaatste hij een stukoffer om in de partij 
te blijven. Het had niet het gewenste effect. Otto Wilgenhof, 
voor het eerst op bord 8 geplaatst, trof een tegenstander die 
hij eerder bij het zomertoernooi in Dieren had verslagen. Nu 
ging het na een zwakke opening mis. De winst in de wed-
strijd kwam echter niet in gevaar. Wouter van Rijn was dui-
delijk beter dan zijn tegenstander en bracht dat ook in de 
stelling tot uiting. Hij verkreeg ruimtevoordeel, won enkele 
pionnen en had daarna mogelijk sneller kunnen winnen maar 
dat deed verder niet ter zake. Michiel Blok speelde een goe-
de partij. Hij was goed op de hoogte van de opening en liet 
zich met zwart niet verrassen. Hij verdedigde zijn stelling 
goed waarbij een pion werd gewonnen. Dit werd in het eind-
spel in winst omgezet. Met deze 5-3 deelt ASV-1 de leiding 
samen met De Wijker Toren. Dit team komt in de volgende 
ronde naar Arnhem. De eerste plaats is dan de inzet. 
Gedetailleerde uitslag Kennemer Combinatie- 2 – ASV- 1: 
Hugo Gorissen (2024) – Eelco de Vries (2172) 0-1; Daan 
in ’t Veld (2217) – Michiel Blok (2136) 0-1; Hicham Bou-
lahfa (2149) – Remco de Leeuw (2170) 0-1; Ron van Wezel 
(2151) – Dirk Hoogland (2132) 1-0; Jan Bakker (2210) – 
Bob Beeke (2272) 0-1; Peter Pijpers (2090) – Richard van 
der Wel (2111) 1-0; Pieter Kroon (1979) – Wouter van Rijn 
(2163) 0-1; Wouter Roggeveen (2019) – Otto Wilgenhof 
(2194) 1-0. Eindstand 3-5. 
 
Prima gelijkspel ASV-2: In de wedstrijd van Spijkenisse 
tegen ASV-2 ging het lang gelijk op. Bij invaller Pascal 
Losekoot, die de naar ASV-1 doorgeschoven Richard van 
der Wel verving, was een boeiende stelling ontstaan. Hij 
won daarbij een kwaliteit maar de stelling was gecompli-
ceerd. De andere partijen stonden halverwege ongeveer 
gelijkwaardig. Bij Peter Boel ging het als eerste mis. Lang 
ging het redelijk maar gaandeweg verslechterde zijn stelling. 
Toen hij een matdreiging op de onderste lijn overzag kostte 
dit materiaal en daarmee de partij. Intussen was bij Pascal 
een gelijkstaand remise-eindspel ontstaan. Hij had de kwali-
teit teruggegeven waarmee het evenwicht werd hersteld. Een 
goede remise aan bord 1 tegen een sterke tegenstander. Ver-
volgens waren Sjoerd van Roosmalen en Koert van Bemmel 
vrijwel gelijktijdig klaar. Sjoerd wist zijn tegenstander naar 



achteren te drukken. Met een fraaie paardzet won hij een 
kwaliteit. Het paard nemen was voor zijn tegenstander ook 
geen optie omdat Sjoerd dan 2 gevaarlijke pionnen kreeg op 
de 6e rij. Bij Koert speelde het spel zich op verschillende 
vleugels af. Koert probeerde een aanval op te zetten op de 
koningsvleugel daar waar zijn opponent tegenspel kreeg op 
de damevleugel. Pas in het eindspel bleken de beide lopers 
van Koert minder dan de beide paarden van zijn tegenstan-
der. John Sloots stond met zwart in het middenspel een frac-
tie minder. Ook kreeg hij nog een offer op f7 om de oren. 
Dit zag er echter erger uit dan het was. John won de pion 
terug. Daarmee was de stelling in evenwicht en werd tot 
remise besloten. Met nog 3 partijen te gaan leek de positie 
van Spijkenisse iets beter. Sander Berkhout had naar eigen 
zeggen geen goede partij gespeeld. Maar zelfs dan speelt hij 
nog beter dan menigeen. Zijn tegenstander kreeg een positi-
oneel voordeel maar Sander liet het niet verder komen. De 
tegenstander van Martijn Boele speelde niet de meest scher-
pe openingsvariant. Een pionoffer van Martijn op de dame-
vleugel leek niet goed uit te pakken. In het resterende toren-
eindspel leek zijn tegenstander met een pion meer te promo-
veren maar Martijn hield dit eindspel heel overtuigend remi-
se. Daarmee stond het 4-3 voor Spijkenisse en moest de 
partij van Frank Schleipfenbauer, die tevens dit keer de 
teamleidersrol had overgenomen, de beslissing brengen. In 
een goed gespeelde partij kreeg Frank een flinke aanval. Zijn 
tegenstander moest een kwaliteit geven om de aanval te 
stoppen. Nog steeds hield Frank daarna een goede stelling. 
Zijn tegenstander had echter een sterk paard. Daarbij over-
woog Frank maar remise aan te bieden als Martijn zijn stel-
ling niet kon houden. Toen deze remise hield ging Frank er 
nog eens goed voor zitten. Hij werd daarbij geholpen door 
zijn tegenstander die zijn stukken nogal passief opstelde. 
Frank kon de kwaliteit teruggeven waarna hij een gewonnen 
stelling overhield. 
Gedetailleerde uitslag Spijkenisse – ASV 2: Rick Lahaye 
(2380) – Pascal Losekoot (2100) ½-½; Tony Zhang (2211) 
– Martijn Boele (2054) ½-½; Erik Both (2125) – Frank 
Schleipfenbauer (2090) 0-1; Desiree Hamelink (2243) – 
Peter Boel (2013) 1-0; Maurits van der Linde (2152) – 
Sander Berkhout (2074) ½-½; Jordy Lahaye (2080) – 
Sjoerd van Roosmalen (2097) 0-1; Fabian van Buuren 
(2020) – Koert van Bemmel (2077) 1-0; Rick van der 
Pluijm (1913) – John Sloots (2091) ½-½. Eindstand 4-4. 
 
Nuttige winst ASV-3: De wedstrijd tegen Het Kasteel was 
een belangrijke voor ASV-3: winst zou het matchpuntento-
taal op een geruststellende vier brengen, terwijl bij verlies de 
degradatiezorgen zouden toenemen. Voor Het Kasteel gold 
hetzelfde dus er stond wel wat op het spel. Toch begon de 
wedstrijd vreedzaam. Fred Reulink en zijn tegenstander 
zetten de partij rustig op, waardoor er niet al teveel gebeurde 
en remise snel overeengekomen werd. Ook bij Theo Jurrius 
eindigde de partij even later in een puntendeling, maar hij 
was hiertoe gedwongen aangezien zijn tegenstander een 
gevaarlijke aanval dreigde te beginnen. Hierna nam Het 
Kasteel de leiding in de wedstrijd, maar slechts voor even. 
Johan Wolbers zette zijn partij rustig op, maar het slaan van 
een pion bracht zijn koning in het midden na een schaakje in 
de problemen. Hij was genoodzaakt af te wikkelen naar een 
eindspel waarin hij een pion verloor en zijn tegenstander 
actief bleef; niet veel later volgde ook nog stukverlies. Jan 
Knuiman bracht ASV-3 weer op gelijke hoogte. Hij begon 
zijn partij solide, zette zijn tegenstander onder druk en wist 
een pion te winnen. Hij behield het loperpaar en kreeg twee 
verbonden vrijpionnen op de damevleugel, die weliswaar 
nog in de beginstand stonden maar waarvan de a-pion uit-
eindelijk de beslissing bracht. Jochem Woestenburg had een 
lastige positionele partij. Hij leek net wat prettiger te staan, 
maar zijn tegenstander stond solide en Jochem zag, na het 
een tijdje geprobeerd te hebben, geen mogelijkheden meer 
om er nog iets van te maken; remise was een logische uit-
slag. Daan Holtackers kreeg na de openingsfase het initiatief 
in zijn partij en wist het voordeel uit te bouwen. De stelling 
was echter gecompliceerd en de partij verzandde in een 
gelijkstaand, maar nog altijd ingewikkeld eindspel, maar 
ineens liet zijn tegenstander zich zomaar mat zetten omdat 
hij, ten onrechte, een vluchtveld voor zijn koning zag. Met 
een gelukje kwam ASV 3 dus op een voorsprong en gaf dit 
niet meer uit handen. Koen Maassen van den Brink speelde 

een moeilijke positionele partij. Hij kwam wat actiever te 
staan, maar zijn tegenstander bleef taai verdedigen, waardoor 
er uiteindelijk een toreneindspel op het bord kwam waarin 
Koen steeds verder werd teruggedrongen. Op het moment 
dat hij bijna dacht te kunnen opgeven, bood zijn tegenstan-
der echter remise aan. Ruud Wille leverde een prima inval-
beurt af door zijn partij te winnen. Hij kwam vanuit de ope-
ning gedrongen te staan, maar zijn stelling was solide. In 
hevige tijdnood meende zijn tegenstander met een stukoffer 
een winnende aanval te krijgen, maar hij pakte niet goed 
door waardoor Ruud met een grote materiële voorsprong de 
aanval wist af te slaan. Weer een typische winstpartij van 
Ruud dus, die nu dan ook zonder veel moeite kon accepteren 
dat het afsluitende etentje in het centrum van Nijmegen was. 
Al met al een goede en nuttige overwinning voor ASV-3, dat 
nu zelfs gedeeld 3e-5e staat.  Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel – ASV 3: Jorik Quint 
(1681) – Jan Knuiman (1877) 0-1; Ritchy Duin (1789) – 
Theo Jurrius  (1991) ½-½; Stefan Bekker (2263) – Johan 
Wolbers (2053) 1-0; Erik van den Dikkenberg (2205) – 
Daan Holtackers (2012) 0-1;  Hans Quint (1901) – Jochem 
Woestenburg (2026) ½-½; John Klein Douwel (1873) – 
Fred Reulink  (1984) ½-½; Henk van Kortenhof (1884) – 
Koen Maassen van den Brink (2004) ½-½; Twan Rutjes 
(1795) – Ruud Wille (1892) 0-1. Eindstand 3-5. 
 
Grote nederlaag ASV-4: Er zijn van die wedstrijden waar je 
een nederlaag kunt incalculeren. Tegen titelfavoriet Wage-
ningen-2 was dat er zo een. Natuurlijk hoop je altijd op een 
stunt maar daar was deze keer geen kijk op. Zonder Gerben 
Hendriks (verhinderd) en Ruud Wille (doorgeschoven naar 
ASV-3) waarvoor Ivo van der Gouw en Martin Weijsenfeld 
invielen werd aan deze zware klus begonnen. De tegenstan-
der van Kees Sep kende de openingsvariant iets beter en had 
wat gemakkelijker spel. Na een voorbarige dameruil waren 
de probleempjes voor Kees voorbij en restte even later een 
potremisestelling. Murat Duman kwam aanvankelijk goed 
uit de opening met een tactisch overwicht. Na een afruil was 
het plusje weg en even later werd een kwaliteit met enkele 
pionnen weggegeven. Ivo van der Gouw greep vanuit de 
opening het initiatief omdat zwart iets te passief opereerde 
en kwam steeds beter te staan. In tijdnood werd helaas een 
stuk weggegeven. Siert Huizinga kreeg vanuit de opening 
een pion te pakken die echter geen meerwaarde betekende. 
Omdat zijn tegenstandster zich wat passief opstelde ging hij 
via de koningsvleugel vol op de aanval. Deze werd knap 
opgevangen waarna gebruik werd gemaakt van de ontstane 
zwaktes en vlak voor de eerste tijdcontrole de vlag werd 
gestreken. Bij Désiré Fassaert ging de strijd lang gelijk op. 
Door een te vroege afwikkeling belandde hij in een iets min-
der eindspel. Toen hij via een combinatie een pion dacht 
terug te winnen bleek er “een gat” in te zitten, verloor een 
stuk en zo de partij. Zo had Wageningen-2 al 4½ punt bij 
elkaar gescoord en een remiseaanbod voor Martin Weijsen-
feld volgde, dat hij echter afsloeg. Tony Hogerhorst bracht 
een foutieve opstoot in het centrum. Zwart kon ruilen en nog 
eens ruilen. Tony kwam hierdoor een pion achter en zat 
bovendien met twee geïsoleerde pionnen. Een zet of twintig 
later kon hij opgeven. Martin Weijsenfeld speelde een voor-
treffelijke partij. Hij creëerde een vrijpion en kreeg een goe-
de loper. Zorgvuldig spelend bouwde hij zijn voordeel uit. 
Nadat zijn tegenstander onder druk een pion had gegeven en 
ook nog eens de dames moest ruilen was het snel uit. Wouter 
Abrahamse gaf een pion voor aanval. Er waren echter al veel 
stukken van het bord. De koning van zijn tegenstander bleef 
midden op het bord. Wouter leek de pion terug te winnen 
maar dat gebeurde niet. Zwart hield stand waarna onze ASV-
er nog lang probeerde het toreneindspel met een pion minder 
remise te houden maar dat zat er niet meer in. De eindstand 
werd dus: 6½-1½. Helaas!   Siert Huizinga 
Gedetailleerde uitslag Wageningen 2 – ASV 4: Cees van de 
Waerdt (1976) – Kees Sep (1934) ½-½; Robin van Leerdam 
(1926) – Ivo van der Gouw (1866) 1-0; Jef Verwoert (1984) 
– Wouter Abrahamse (1977) 1-0; Hans Dam (2022) – Dési-
ré Fassaert (1822) 1-0; Clemens de Vos (2022) – Martin 
Weijsenfeld (1869) 0-1; Mahsa Bitalzadeh (1915) – Siert 
Huizinga (1853) 1-0; Karel Scholten (1980) – Tony Hoger-
horst (1758) 1-0; Eric Smaling (1907) – Murat Duman 
(1830) 1-0. Eindstand 6½-1½. 


