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Oploswedstrijd: Sommige thema’s kunnen je meer aanspre-
ken dan andere. Het thema uit deze stand hoort bij mijn top. 

De stand is uit de partij 
Cherkasov - Kovalenko 
gespeeld in Wolgograd in 
1984. Zwart speelt en wint. 
Oplossing: 1. Lb4, waarna 
de dame Ld2 en veld f3 
niet meer alle twee kan 
dekken. De loper gaat ver-
loren of anders brengt 
2….Da8+ de beslissing. 
 
Rapid: Vanavond geen 
ronde voor de interne maar 
de 2e speelavond in de 
rapidcompetitie. Daarnaast 

voor degenen die liever wat langzamer tempo spelen de extra 
competitie met de 2e ronde. Veel schaakplezier!! 
 
Externe competitie: 1 november, geen natte sombere herfst-
dag maar een stralend zonnetje dat voor deze tijd van het jaar 
nog krachtig de speelzaal in het Lorentz binnenscheen en zo 
noodzaakte verschillende tafels te verplaatsen om de hinder 
van de zon voor de spelers te verminderen. Onder die fraaie 
weersomstandigheden werd de 2e externe ronde van onze 
zaterdagteams gespeeld. Dat we het resultaat, 3x verlies en 
1x winst aan de zon kunnen toeschrijven gaat natuurlijk te 
ver. De min of meer ingecalculeerde nederlaag van ASV-1 
tegen Het Witte Paard uit Sas van Gent werd inderdaad een 
feit. Evenals vorig jaar werd het 3-7. Dat ASV-2 zich niet 
herstelde van het verlies in de openingsronde was ronduit een 
teleurstelling. ENPS nam beide punten met 3½-4½ mee naar 
huis. ASV-3 had zeker meer verdiend maar bleef tegen Fi-
scher Z eveneens met 3½-4½ met lege handen achter. Alleen 
ASV-4 won. Wageningen-3 werd op een 6½-1½ nederlaag 
getrakteerd! In deze EP de eerste 3 verslagen. Volgende 
week gaan de teams in de OSBO-competitie weer van start 
voor hun 2e ronde.  
 
CITO: Op 31 oktober, op de oprichtingsdag (in 1891) van 
onze vereniging werd in het kantoor van de CITO, de instel-
ling die wij allen zo goed kennen van de toetsontwikkeling, 
stilgestaan bij de 100ste-geboortedag van de oprichter van 
CITO, Prof. Dr. A.D. de Groot. Voor de schakers is hij na-
tuurlijk vooral bekend door zijn boek uit 1946 waarin hij zijn 
baanbrekend onderzoek naar het Denken van de schaker 
beschreef. Die 100-ste geboortedag en de link met het scha-
ken was voldoende aanleiding om in overleg met CITO een 
schaakactiviteit te organiseren. Voorafgegaan door een korte 
lezing van Willy Hendriks over Prof. Dr. A.D. de Groot 
verzorgde Jan Timman een simultaan voor personeel en 
relaties aangevuld met enkele jeugdspelers van ASV en De 
Toren. Zo namen Quirine Naber en Wisse Witmans het afge-
lopen vrijdagmiddag op tegen Timman. Een mooie ervaring! 
Timman moest slechts één remise toestaan en won 15 partij-
en, waaronder tegen onze beide jeugdspelers. De contacten 
met CITO zullen zeker blijven bestaan. Een nieuwe schaak-
activiteit in de toekomst werd zeker niet uitgesloten. 
 
Verwacht verlies voor ASV-1: De 7-3 eindstand van vorig 
jaar kwam ook dit jaar op het wedstrijdformulier. Weliswaar 
speelde ASV-1 zonder Jaap Vogel (die in Griekenland bij het 
WK-senioren speelde) en teamleider Léon van Tol (rug) 
maar Het Witte Paard uit Sas van Gent was sterker. Normaal 
gesproken krijgt uw redacteur altijd op zondag na de wed-
strijd een telefoontje van Léon die mij dan als teamleider 
verslag doet van de partijen. Nu hij afwezig was en Wouter, 
die hem op dit punt zou vervangen, te weinig had meegekre-
gen werd het gemis aan info opgelost door elke speler mij 
een mailtje te sturen met een al dan niet kort verslag van de 
gespeelde partij. Dank voor deze oplossing. Het werd zo een 
bonte verzameling van mailtjes die ik aan elkaar heb gere-

gen. Invaller Anne Paul Taal zocht tijdens de partij naarstig 
naar een plan maar hinkte daarbij op 2 gedachten en speelde 
zo niet consequent verder. Zijn tegenstander won met een 
mooie combinatie een kwaliteit en een pion toen hij na rui-
ming ineens met de dame kon switchen van b3 naar g3 met 
schaak. Toen zijn tegenstander de kwaliteit terugofferde 
waaruit een gewonnen eindspel of mat zou ontstaan, gaf onze 
ASV-er op. Door de uitgebreide analyse na afloop met zijn 
sympathieke tegenstander werd Anne Paul veel duidelijker 
hoe hij zich in het middenspel in deze openingsvariant moet 
opstellen. Ook Michiel Blok kon voor ASV niets terugdoen 
in de stand. Hij kwam met wit in een door Salo Flohr in de 
jaren '30 uitgewerkte tamme en ouderwetse opstelling te-
recht. Vijfentachtig jaar later speelde de tegenstander van 
Michiel een voortzetting die niet in de vergeelde literatuur 
voor komt. “Ik hink vervolgens op minimaal drie verschil-
lende gedachten, eigenlijk vier als je meetelt dat ik al tijdens 
de partij bedenk dat ik te slecht ben voor dit spel, aldus Mi-
chiel. Uiteindelijk kiest hij voor het offeren van 3 pionnen, 
zonder een zwakte bij de vijandelijke koning te creëren. “Na 
enkele gepareerde speldenprikken heb ik zin om mijn tele-
foon weer aan te zetten en geef ik op bij een grote materiële 
achterstand, aldus Michiel. Dirk Hoogland overzag op de 13e 
zet een kleine combinatie dat een pion kostte. Wel kreeg hij 
enige compensatie doordat hij zijn stukken goed kon neerzet-
ten. Bij de analyse bleek dan ook dat Dirk steeds in de buurt 
van een remise was maar toen hij rond de 35e zet ruimte 
wilde creëren voor zijn loper werkte dat averechts. De pion-
nenstructuur werd daardoor teveel verzwakt en het verlies 
van een tweede pion was fataal. De nederlagen volgden el-
kaar op want ook bij Remco de Leeuw was het geen pretje. 
De opening leek leuk maar zijn tegenstander wist het beter. 
Er ontstond een kansloze stelling en daarmee een dito neder-
laag. Bij Wouter van Rijn kwam de opening in rap tempo op 
het bord. Daarna kon Wouter met wit niet echt een plan ver-
zinnen en besloot met g4 enerzijds een aanval op te zetten en 
anderzijds ooit een keer f5 te verhinderen, wat wel een plan 
van zwart zou kunnen zijn. Maar toen hij daarna ook h2-h4 
speelde verzwakte hij daarmee zijn eigen koningsstelling en 
liet hij zijn tegenstander ingaan op een stukoffer waarbij deze 
geforceerd een toren en 2 pionnen voor 2 stukken kreeg. In 
de stelling die Wouter nu op het bord kreeg bleken zijn stuk-
ken totaal niet te coördineren en zwart kreeg een mooi cen-
trum. Vlak voor de 40e zet had zijn tegenstander een mat-
combinatie in een voor Wouter al zeer slechte stelling. Toen 
was het even de beurt aan ASV. Eerst won Frank Schleip-
fenbauer. Na een alternatieve opzet in de opening gebruikte 
zijn tegenstander in eerste instantie meer tijd. Beiden speel-
den het daarna niet optimaal en lang bleef de partij in even-
wicht. Op een gegeven moment kreeg zijn tegenstander ech-
ter iets van een aanval op Frank’s koningsstelling en ging 
Frank zwaar in de fout. Tegen die tijd hadden beiden nog 
maar een minuut of 10 op de klok. Met een paardoffer had 
zwart beslissend voordeel kunnen krijgen. Alleen koos hij 
voor de verkeerde volgorde waardoor een aanvallend stuk 
geruild werd en het offer niet aangenomen hoefde te worden. 
Daarna keerde de strijd volledig en kon Frank over de open 
f-lijn een beslissende aanval opzetten. Na lange rokade kon 
zwart niet verhinderen dat hij materiaal verloor en Frank met 
een loper en 2 pionnen meer de 40e zet haalde. Zwart gaf 
daarna binnen enkele zetten op. Otto volgde met het tweede 
punt voor ASV door zijn sterkere tegenstander te verslaan. 
“Ha, dan nu wat positiefs over mijn partij” zo opent Otto zijn 
mailtje aan uw redacteur. “Ik kwam in een soort Koningsin-
diër terecht waarbij mijn tegenstander f5 kon spelen voordat 
hij Pf6 speelde. Om dat aan te pakken besloot ik zo snel 
mogelijk mijn c-pion te ruilen en mijn paard op g5 te poste-
ren zodat zijn ontwikkeling van de damevleugel lastig was. 
Even later kon ik kiezen tussen het terugnemen van een pion 
met ongeveer gelijk spel of deze te offeren voor actief spel. 
Ik koos het laatste en dat pakte goed uit. Ik verkreeg een vrije 
a-pion die ondersteund werd door actieve stukken tegen een 
vrijpion in het centrum die wat moeilijker in beweging te 



krijgen was. Misschien had mijn tegenstander ergens een 
kwal moeten offeren maar uiteindelijk werd dit een close 
race naar promotie die goed was voor mij ondanks dat mijn 
tegenstander zelfs met schaak eerder promoveerde tot dame! 
Dit had hem wel een toren gekost en mijn pion was niet meer 
tegen te houden waarna mijn materiële surplus de doorslag 
gaf. Een blunder versnelde slechts het eind. Helaas wilde 
mijn hoger gerate tegenstander (2422) niet meer analyseren 
en mompelde dingen als dat hij zijn straal gewonnen stelling 
weggegeven had. Dat is niet mijn idee over de partij, ik heb 
ook achteraf niets kunnen vinden waar ik verloren stond 
maar ik heb geen engine om dat te controleren! Ik vond het 
een spannende partij en over mijn spel was ik dik tevreden”, 
aldus Otto. Bob Beeke moest na een foutje een lelijke dub-
belpion toelaten op f6. Hierdoor kon hij voorlopig alleen taai 
verdedigen. Tegen de 40ste zet kreeg hij weer een beetje 
hoop toen hij zich los wist te worstelen. Een mooie matcom-
binatie bleek echter te werken voor zijn tegenstander. Dat 
was de doodsteek. Daan Holtackers, de tweede invaller, wist 
in de opening al vrij snel niet meer het juiste plan te vinden 
en koos voor een voortzetting die alleen maar prettig was 
voor zijn tegenstander. Wat later sloot Daan het centrum af. 
Dat leek nodig, maar achteraf misschien niet helemaal te-
recht. Daarna werd het een positionele strijd waarin Daan 
lang slecht tot verloren stond. Maar zijn opponent nam de 
tijd om zijn plan voor te bereiden, waardoor Daan er toch 
nog in slaagde wat rommelkansen te krijgen. In het late mid-
denspel verzuimde zijn tegenstander te verhinderen dat Daan 
een paard op het ideale blokkadeveld d6 kon zetten waarmee 
de balans hersteld werd en het punt werd gedeeld. De tegen-
stander van Eelco de Vries wilde een langzame drukstelling 
opbouwen. Onze ASV-er had daar natuurlijk geen zin in en 
deed een nieuwtje op zet 8 waarop zijn tegenstander goed 
reageerde. Na enkele secure zetten kwam er een eindspel op 
het bord. Dit wordt door de computer als gelijk getaxeerd 
maar dan moet het ook op het bord nog zo uitgevoerd wor-
den. In tijdnood was Eelco net even handiger en offerde de 
loper op het juiste moment voor de pion waardoor het net op 
één tempo remise werd anders was de partij alsnog verloren 
gegaan middels studieachtige wendingen. Met deze slotremi-
se kwam de 3-7 nederlaag tot stand tegen een sterke tegen-
stander. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - HWP (Sas van Gent): Bob 
Beeke (2258) - Koen Leenhouts (2393) 0-1; Otto Wilgenhof 
(2223)-Thibaut Vandenbussche (2413) 1-0; Eelco de Vries 
(2223) - Paul Motwani (2480) ½-½; Wouter van Rijn 
(2195) - Tom Piceu (2322) 0-1; Remco de Leeuw (2184) - 
Helmut Cardon (2387) 0-1; Dirk Hoogland (2144) - Steven 
Geirnaert (2413) 0-1; Anne Paul Taal (1931) - Thibaut 
Maenhout (2340) 0-1; Michiel Blok (2146) - Tieme Verlin-
de (2229) 0-1; Daan Holtackers (2059) - Hans Groffen 
(2172) ½-½; Frank Schleipfenbauer (2085) - Adrian Roos 
(2181) 1-0. Eindstand 3-7. 
 
ASV-3 krijgt te weinig: Het nipte verlies tegen Fischer Z was 
uiteindelijk een teleurstelling want er zat zeker meer in. De 
score werd geopend door een uitstekende remise van Eric 
Langedijk tegen een 2200+ speler. Na een ingewikkeld mid-
denspel offerde hij een kwaliteit waardoor zijn tegenstander 
met een passieve toren bleef zitten. Eric kreeg er geweldig 
spel en een paar pionnen voor terug. De afwikkeling naar een 
dame-eindspel met 2 pionnen meer bleek uiteindelijk geen 
gelukkige keuze. Zwart kreeg namelijk tegenspel tegen de 
zwakke koning van Eric met remise door eeuwig schaak als 
gevolg. Op winst spelen was ondanks de 2 pionnen meer te 
riskant. Bent Schleipfenbauer speelde iets te snel in de ope-
ning en kwam onder druk. Hij gaf een pionnetje maar na een 
afwikkeling richting eindspel kwam hij er niet meer aan te 
pas. Ruud Wille trok de stand weer gelijk. Na de opening 
stond hij beter maar verspeelde dit. Toch hield hij wat meer 
ruimte en prettiger spel. Ruud kreeg echter aanknopingspun-
ten en wederom een betere stelling. Hij kwam 2 pionnen 
voor en besliste de partij vervolgens via mat of verdere mate-
riaalwinst. In enkele van de overige 5 partijen leek het wat in 
het voordeel van Fischer Z op dat moment. Zo probeerden 
invaller Désiré Fassaert en Fred Reulink alles uit hun gelijke 
stellingen te halen. In de andere drie partijen die wat moeilij-
ker stonden haalde Jochem Woestenburg de eerste remise 
binnen. Na een ingewikkeld tactisch middenspel resteerde 
een eindspel waarin Jochem verzuimde eerst rustig de positie 
van zijn koning te verbeteren. Nu ging hij te snel lopen met 
zijn pionnen. Zijn sterke tegenstander zag vervolgens de 
winst wel maar voerde het net verkeerd uit met als nog een 
remise tot gevolg. Désiré Fassaert kwam vervolgens in een 
knap gespeelde partij ook niet verder dan remise. In het eind-
spel kon hij zetherhaling moeilijk uit de weg gaan. Hij pro-
beerde het nog wel maar het eindspel was niet te winnen. Dat 
was eigenlijk ook bij Fred Reulink het geval. Hij probeerde 
in een toreneindspel van niets iets te maken en toen dat niet 
lukte maakte hij er maar een pionneneindspel van met een 

wedren naar een dame-eindspel om er vervolgens weer een 
pionneneindspel van te maken maar het resultaat was en 
bleef remise. Theo Jurrius miste eerst simpele pionwinst, 
vervolgens overzag hij in het middenspel een tactisch grapje 
en kwam tenslotte in een verloren eindspel met een pion 
minder terecht. Zijn tegenstander miste vervolgens de door-
braak e4 waarna het ineens weer onduidelijk werd. Theo 
kwam met zijn toren binnen via de a-lijn maar zwart had een 
gevaarlijke vrijpion op de h-lijn waar het paard van Theo 
maar moeilijk bij kon komen. Uiteindelijk viel het, zo bleek 
bij analyse, allemaal wel mee maar in de partij dacht Theo 
dat zwart veel beter stond. Theo kon de h-pion stoppen en 
werd het remise. Even daarvoor had Theo zelfs nog een sim-
pele winst gemist. Invalster Xadya van Bruxvoort kwam 
gelijk uit de opening en er leek niets aan de hand. Alleen 
haar loper kon ze moeilijk activeren. Dat lukte pas na veel 
manoeuvreren. Remise was zeker binnen handbereik. Helaas 
lukte dit niet. In tijdnood werd een matnet fataal zodat met 
3½-4½ werd verloren daar waar een gelijkspel zeker ver-
diend was geweest. Maar het geeft wel vertrouwen voor de 
komende wedstrijden. 

Gedetailleerde uitslag ASV-3-Fischer Z: Bent Schleipfen-
bauer (1876) - Jos Teeuwen (2107) 0-1; Eric Langedijk 
(1889) - Casper Blaauw (2210) ½-½; Jochem Woestenburg 
(2020) - Peewee van Voorthuijsen (2189) ½-½; Theo Jurri-
us (2048) - Bram van Dijk (2090) ½-½; Désiré Fassaert 
(1840) - Frans Smit (2070) ½-½; Ruud Wille (1871) - Rein 
Barendregt (1956) 1-0; Xadya van Bruxvoort (1594) -Niels 
Bouton (2027) 0-1; Fred Reulink (1991) - Gerard Milort 
(1990) ½-½. Eindstand 3½-4½.  
 
Goede seizoensstart ASV-4: Na de winst in de openingsron-
de op Rokade werd zaterdag in de 2e ronde het team van 
Wageningen-3 met maar liefst 6½-1½ kansloos gelaten. Ook 
op de site van Wageningen wordt gesproken over een totale 
off-day voor de mannen het derde die een pak slaag kregen 
van ASV-4. Invalster Quirine Naber won al snel een stuk. 
Niet veel later volgde nog meer materiaal en dat maakte 
verder spelen voor haar tegenstander zinloos. Een goed punt 
van onze ASV-speelster. Ook bij Gonzalo Tangarife liep het 
soepel. De witte openingsopzet van zijn tegenstander kwam 
niet uit de verf en Gonzalo, vorig jaar topscoorder van het 
vierde, wist daar wel raad mee. Hij kreeg aanknopingspunten 
in de witte stelling waarna een blunder van wit ervoor zorgde 
dat Gonzalo een stuk won en het punt veilig stelde. Gerben 
Hendriks kwam in een gesloten stelling een kwaliteit voor. 
Dit verzilverde hij in het eindspel door de kwaliteit terug te 
geven waarna een vrijpion de partij besliste. Teamleider 
Barth Plomp bracht de stand vervolgens op 4-0. Zijn tegen-
stander kwam na een slechte zet in de verdrukking. Barth 
hield zijn voordeel nauwkeurig vast. Het was een kwestie 
van tijd tot de witte stelling zou omvallen. Dat gebeurde dan 
ook en Barth kon vervolgens simpel het punt bijschrijven. 
Kees Sep besliste de wedstrijd. In een redelijk gelijkwaardige 
stelling koos zijn tegenstander voor een aanval daar waar 
deze het evenwicht had moeten bewaren. Kees keerde de 
aanval geroutineerd en kon in de tegenaanval het punt incas-
seren. Pas daarna deed Wageningen wat terug al was ook dat 
met enig fortuin. Bert Duijker, nieuw bij ASV, kwam bij zijn 
debuut geweldig te staan maar een fout kostte hem de partij. 
Ruud Verhoef herstelde de voorsprong. Hij had het daarbij 
niet makkelijk en zag een remiseaanbod geweigerd worden. 
Het stukoffer van zijn tegenstander leek daarna niet goed. 
Ruud zag zijn opponent bovendien door de vlag gaan. Maar 
toen stond onze ASV-er al gewonnen. Ivo van der Gouw 
probeerde het op dat moment nog maar kon geen voordeel 
bereiken in het resterende eindspel met ongelijke lopers. Met 
deze remise werd de eindstand op 6½-1½ gebracht. Met 2 
keer winst een mooie start van het seizoen! 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 – Wageningen-3: Gonzalo 
Tangarife (2004) - Marco Otte (1868) 1-0; Gerben Hen-
driks (1914) - Cees van de Waerdt (1903) 1-0; Barth Plomp 
(1968) - Frits Gieltjes (1735) 1-0; Ruud Verhoef (1841) - 
Richard Christians (1855) 1-0; Kees Sep (1883) - Jan Hen-
drik Neuteboom (1858) 1-0; Bert Duijker (1875) - Arnoud 
van Ginkel (1802) 0-1; Ivo van der Gouw (1811) - Frans 
Bonnier (1841) ½-½; Quirine Naber (1541) - Co Wiersma 
(1784) 1-0. Eindstand 6½-1½. 
 
Uitslagen interne competitie 8e ronde (30 oktober 2014):  
Beeke-Knuiman 1-0; Fassaert-Gerlich ½-½; R. Wille-van Ameron-
gen 1-0; Hogerhorst-Gerhardus ½-½; Huizinga-de Mol 0-1; Groen-
Braam 0-1; Marks-Naasz 0-1; Passchier-N. Schoenmakers 0-1; v. 
Belle-Wong ½-½; Naber-Peters ½-½; Kusters-Bentvelzen ½-½; 
Mercan-Koeweiden 0-1; Manschot-Kooman 1-0; de Kok-Veerman 
0-1; Arends-van den Anker 0-1; Wijman-Witmans 1-0; Zuidema-
Sulejmani ½-½; Th. van Lotringen-H. Meijer 0-1; van Deursen-
Stomphorst 1-0; Rijmer - Diekema 0-1; J. Sanders - Hartogh Heijs 
1-0; Visser-Kelderman 1-0; Liscaljet-Stibbe 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Wilgenhof-Abrahamse 1-0; van 
der Lee-Boel 0-1; Menger-Kooij 0-1; Vermeer-Schunck 1-0; Eder-
Vliek 1-0; Brachten-Kees van Keulen 1-0; 


