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56e jaargang no. 36      donderdag 9 november 2017
Oploswedstrijd: Marshall was een groot tacticus, die wij 

vooral kennen door zijn 
prachtige winsten. Maar 
het pakte ook wel eens 
anders uit. Dat was ook 
voor hem wennen. In 
deze partij speelde hij 
nog zetten door in totaal 
verloren stand. De mooie 
winst in het supertoer-
nooi New York 1927 
kwam nu van zwartspe-
ler Vidmar. Zwart speelt 
en wint. Oplossing: 
1…Tc1. Als wit de dame 
redt volgt mat via 

…Dg4+ enz. Als hij de dame laat staan gaat ze verloren. 
 

Externe competitie: De 3e ronde van onze zaterdagteams 
leverde weinig positiefs op. Het goede nieuws kwam afgelo-
pen zaterdag van ASV-3 en dat waren ook hele welkome 
matchpunten. Zij wonnen met 4½-3½ van Paul Keres-4. 
Helaas bleef het daarbij want ASV-1 verloor met 6½-3½ van 
koploper Oud Zuylen Utrecht. ASV-2 kreeg met 5-3 een 
nederlaag te slikken in Friesland tegen Sneek. Tenslotte 
ASV-4 dat in en tegen Doetinchem-1 met 5½-2½ verloor. In 
deze EP de verslagen van deze 4 wedstrijden. In 3 ronden 
wonnen onze eerste 4 teams allen slechts eenmaal. Dit lever-
de een positie onderin het klassement op. Dat moet dus be-
ter. Op 25 november is er weer een kans in de 4e ronde! 
Intussen zijn de doordeweekse teams met de 2e ronde be-
gonnen. ASV-7 deed dat afgelopen dinsdag uit bij SMB-2 en 
ASV-10 speelde diezelfde avond uit bij Theothorne. Van-
avond spelen er 4 ASV-teams. ASV-5 gaat naar Limburg om 
in Mook tegen de plaatselijke trots te spelen. Het vijfde start 
met een 1-0 achterstand na verlies van Jeroen van Ginneken 
in een vooruitgespeelde partij. ASV-11 speelt vanavond in 
Oosterbeek tegen OPC. Twee thuiswedstrijden hebben we 
ook. Daarin ontvangt ASV-8 het Nijmeegse SMB-4 en 
ASV-12 treft thuis Rhenen-2. Er valt dus genoeg te beleven. 
 
ASV-1 verweert zich taai: Een uitwedstrijd tegen koploper 
Oud Zuylen Utrecht en dan ook nog zonder Eelco de Vries 
en Jaap Vogel dat beloofde voor ons eerste een zware mid-
dag. Hoewel met 6½-3½ werd verloren was er achteraf toch 
de conclusie dat er kansen zijn geweest op een gelijkspel of 
misschien wel meer als op beslissende momenten doortas-
tender gespeeld was en de kansen benut waren. De chrono-
logische volgorde kon Otto, toen we op zondagmiddag tele-
fonisch de wedstrijd doornamen, niet goed meer voor de 
geest halen vandaar een verslag dus op bordvolgorde. Bob 
Beeke zorgde aan bord 1 voor een sterke winst. Hij kreeg na 
goed spel een voordeeltje met een sterk loperpaar. Hij kwam 
hierna binnen op de 7e rij en dat leverde hem een vrije a-pion 
op. Met een dameoffer voor toren, loper en pion besliste Bob 
de partij en kon hij de winst simpel naar zich toetrekken. 
Otto Wilgenhof kreeg dezelfde stelling op het bord waarmee 
hij eerder in 2016 de schoonheidsprijs had gewonnen. In 
plaats van dit te blijven volgen dacht hij dat hij ook kon 
afwijken van de winstweg uit die eerdere partij maar deze 
afwijkende voortzetting bleek niet te kloppen. Het geofferde 
stuk bleef Otto achter en hij werd simpel uitgeteld. Een vol 
punt ging hiermee verloren. Tom Bus offerde een pion in de 
opening, later zelfs nog een tweede. De compensatie bleek 
hiervoor te gering hoewel na afloop nog lang werd geanaly-
seerd over de kansen. Het materiaalvoordeel wist zijn tegen-
stander gaandeweg winnend over de streep te trekken. Wou-

ter van Rijn speelde een wisselvallige partij. Na dameruil 
probeerde hij met torens en lichte stukken stelling binnen te 
dringen. Toen dit niet lukte haalde hij zijn stukken terug. 
Deze stonden toen opeens slechter en zo wist zijn tegenstan-
der met een aanval op de koningsvleugel toe te slaan. Pieter 
Verhoef speelde een gelijkopgaande partij. Maar 1 zet voor 
het einde was er zomaar een opgelegde kans om een stuk 
voor te blijven. Toen hij deze kans miste werd het daarna 
vrij snel remise. Bij Michiel Blok werd het een hele inge-
wikkelde partij. Hij offerde eerst een pion, die hij later weer 
terugwon. Vervolgens ontstond een stelling met een ongelij-
ke materiaalverhouding. De stelling bleef heel onduidelijk 
waarna voor de zekerheid van remise werd gekozen. Dirk 
Hoogland zorgde voor een prima winstpartij. Hij bouwde na 
een pionoffer het voordeel steeds verder uit en gaf zijn te-
genstander geen kans. Peter Boel raakte een pion achter door 
goed spel van zijn tegenstander. Peter wist zijn stelling ver-
volgens goed te keepen met een remise als eindresultaat. 
Dan onze 2 invallers. Bij Sjoerd van Roosmalen liep het 
helemaal niet. Hij werd kansloos opgeknoopt. In een stelling 
met tegengestelde rokades kwamen de vijandelijke stukken 
met volle kracht de linies van Sjoerd binnen. Er was geen 
houden aan. Toen hij materiaal achter raakte was het verzet 
definitief gebroken. Tot slot Albert Marks. Hij speelde een 
hele goede partij maar werd daarvoor net niet beloond. Had 
steeds een plusje tot in het eindspel. Daarin maakte hij een 
foutje door in loper+1 pion tegen paard en 2 pionnen te snel 
de pion te ruilen, waarna zijn tegenstander ineens kon win-
nen. En dat was jammer want remise lag voor het oprapen! 
Gedetailleerde uitslag Oud Zuylen Utrecht-1 - ASV-1: 
Menno Okkes (2315) - Bob Beeke (2308) 0-1; Sebastian 
Halfhide (2268) - Otto Wilgenhof (2212) 1-0; Vincent Die-
penveen (2298) - Tom Bus (2098) 1-0; Dirk Floor (2153) - 
Wouter van Rijn (2149) 1-0; Pieter Nieuwenhuis (2266) - 
Pieter Verhoef (2070) ½-½; Robert Beekman (2247) - Mi-
chiel Blok (2090) ½-½; Meindert van der Linde (2112) - 
Dirk Hoogland (2034) 0-1; Marcel van Os (2092) - Peter 
Boel (2090) ½-½; Tom de Jong (2116) - Sjoerd van Roos-
malen (2067) 1-0; André Bouwmeester (2138) - Albert 
Marks (1688) 1-0. Eindstand 6½-3½. 
 
Nieuw verlies ASV-2: Ditmaal was Sneek-1 voor ASV-2 te 
sterk. Het werd 5-3. Alles bij elkaar genomen wel een te-
recht resultaat, aldus teamleider Richard van der Wel, op 
zondagmiddag aan de telefoon. Bij Sander Berkhout volgde 
na een pionoffer een interessante strijd. Zijn tegenstander 
besloot lang te rokeren en Sander werd daarop op de dame-
vleugel actief. Toen zijn tegenstander diens dame midden in 
het kamp van Sander posteerde op a7 bleek deze daar hele-
maal verkeerd te staan. Sander zag zijn kans schoon offerde 
zijn dame en wist zijn tegenstander in een matnet te krijgen. 
Wisse Witmans, invaller voor de naar ASV-1 doorgeschoven 
Sjoerd van Roosmalen, kwam wat minder uit de opening. 
Toen hij zijn pion op b5 dreigde te verliezen dirigeerde hij 
zijn dame naar de koningsvleugel om daar zijn kansen te 
zoeken. Daardoor verbrandde hij alle schepen achter zich en 
hier maakte zijn tegenstander goed gebruik van. Voor Wisse 
was het spelen op dit niveau weer een mooie ervaring! Ri-
chard van der Wel kwam slecht uit de opening en stond zo 
goed als aangekrant zeker toen hij een kwaliteit verloor. 
Maar Richard is als altijd heel vindingrijk en wist met dame 
en paard een mataanval op te zetten. Toen dit succes leek te 
krijgen vergat hij zomaar dat ook en passant slaan een moge-
lijke zet is. Hierna was het de beurt aan zijn opponent die de 
partij met mat wel verzilverde. Frank Schleipfenbauer moest 
na de opening alle moeite doen om de stelling bij elkaar te 



houden. Dat lukte en hij kreeg zelfs een beter eindspel. Dit 
werd door hem vervolgens netjes in winst omgezet. Bij Fred 
Reulink kwam een wat vreemde opening op het bord. Met 
name zijn manoeuvre met de toren via a5 naar e5 oogde 
dubieus. Wel won hij daar een pion mee maar de toren stond 
daar heel kwetsbaar. Het bleek in het verdere verloop van de 
partij geen goed plan en hij kwam slechter te staan. Op den 
duur ging het dan ook fout. Ook Daan Holtackers verloor. 
Langzaam maar zeker ging het steeds minder en moest ook 
hij de koning omleggen. Theo Jurrius speelde een gambiet 
waarin hij zich verrekende waardoor hij nog een pion ach-
terop raakte. Zo begon hij het eindspel met 2 pionnen min-
der. Daarin kwam naar voren hoe slecht iemand een eindspel 
kan spelen want uiteindelijk had Theo zelfs 2 pionnen meer 
en was het punt daar! Mick van Randtwijk speelde een lange 
moeilijke partij waarin hij mogelijk dacht er met een onge-
lijke materiaalverhouding goed uit te komen. Het leek net 
even iets te gemakzuchtig. Dit pakte dan ook verkeerd uit 
waarmee de 5-3 eindstand een feit werd. 
Gedetailleerde uitslag Sneek-1 - ASV-2: Jouke Bakker 
(2009) - Frank Schleipfenbauer (2128) 0-1; Tjitze Schram 
(1992) - Sander Berkhout (2106) 0-1; Selwin Keuning 
(1997) - Richard van der Wel (2028) 1-0; Han Holl (2001) 
- Theo Jurrius (2060) 0-1; Christian Kuitert (1911) - Fred 
Reulink (1987) 1-0; Anne Kloosterman (2027) - Daan 
Holtackers (1937) 1-0; Dick Stavast (2049) - Mick van 
Randtwijk (1957) 1-0; Jan Lootsma (1968) - Wisse Wit-
mans (1627) 1-0. Eindstand 5-3. 
 

Eerste winst ASV-3: Het duel tegen Paul Keres-4 leverde 
voor ASV-3 een belangrijke 4½-3½ zege op en daarmee de 
eerste 2 matchpunten! Bij ASV-3 waren Koen Maassen van 
den Brink (verhinderd) en Johan Wolbers (griep) afwezig. 
Bij Anne Paul Taal volgde, na een tactische opening, in het 
middenspel een grootscheepse ruil, waarna in een eindspel 
tot remise werd besloten. Quirine Naber kreeg een tijdsvoor-
deel in de opening maar kon in het middenspel weinig berei-
ken en na wat geruil kwam het ook daar tot remise. Invaller 
Jan Vermeer speelde een soort drierijensysteem en kwam 
meteen gedrongen te staan. Toen hij even later een pion 
verloor was het alle hands aan dek. Zijn tegenstander ver-
hoogde de druk tegen de koningsstelling en Jan zag er geen 
gat meer in en gaf op. Désiré Fassaert, doorgeschoven vanuit 
ASV-4, begon met een tijdsvoordeel van ruim een kwartier, 
doordat zijn tegenstander eerst nog even boodschappen 
moest doen in de supermarkt. Dit leidde evenwel niet tot een 
stellingvoordeel en na een uitgebreide afruil werd remise 
overeengekomen (1½-2½). Wouter Abrahamse leek in een 
scherpe openingsvariant een snelle overwinning te boeken. 
Zijn tegenstander had in die fase erg veel tijd nodig om 
overeind te blijven. Na een onnauwkeurigheid begon de 
aanval te haperen. Zijn tegenstander verweerde zich creatief 
en de partij ging kantelen. Inmiddels was hij echter in tijd-
nood gekomen en in een moment van overconcentratie ofwel 
een black-out, verzuimde hij tijdig zijn 40e zet uit te voeren. 
Toen hij zag dat hij nog 1 seconde had zette hij maar het was 
te laat. Tijdsoverschrijding dus en zo kende de attente arbiter 
het punt aan Wouter toe, waarmee de stand gelijk werd ge-
trokken (2½-2½). Freek Hooning had met zwart met nauw-
keurig spel een beter eindspel weten te bereiken. Helaas 
greep hij na de tijdcontrole mis en moest hij, ondanks vin-
dingrijk verzet, het punt aan de tegenstander laten (2½-3½). 
Jan van de Linde speelde tegen de topman van de tegenstan-
der, John Cornelisse. Hij liet zich evenwel niet imponeren en 
bouwde met de hem bekende nauwkeurigheid een klein 
voordeeltje steeds verder uit. Het was hard en taai werken 
om tegenspel van de tegenstander onder controle houden, 
maar tenslotte haalde Jan het punt binnen en trok de stand 
weer gelijk (3½-3½). De langstdurende partij was die van 
teamleider Remco Gerlich. Hij speelde tegen de teamleider 
van Paul Keres-4. Remco kwam met wit redelijk uit de ope-
ning en offerde een pion voor aanvalskansen maar dit viel 
tegen. Het was juist de tegenstander die van de open lijnen 
gebruik kon maken. Remco had nog wel mogelijkheden en 
de tegenstander kwam in tijdnood. Toen miste zwart iets in 
de berekeningen en liep de d-pion van Remco door naar d7. 
Dat leverde eerst een kwaliteit, later drie pionnen en uitein-
delijk de partij op en daarmee de eerste overwinning van 
ASV-3.   Anne Paul Taal/Désiré Fassaert 

Gedetailleerde uitslag Paul Keres-4 - ASV-3: John Corne-
lisse (2167) - Jan van de Linde (2069) 0-1; Erik Corneth 

(1919) - Jan Vermeer (1696) 1-0; Pim te Lintelo (1931) - 
Remco Gerlich (1884) 0-1; Rolf Dijksterhuis (1884) - Anne 
Paul Taal (1911) ½-½; Youri Gerritse (1892) - Wouter 
Abrahamse (1964) 0-1; Conrad Kiers (1875) - Freek Hoon-
ing (1866) 1-0; Jeroen Bollaart (1881) - Quirine Naber 
(1747) ½-½; Mitchel Wallace (1731) - Désiré Fassaert 
(1832) ½-½. Eindstand 3½-4½.  
 
Ruim verlies ASV-4: Om eerlijk te zijn, een goed resultaat 
zat er in de wedstrijd tegen Doetinchem geen moment in. 
Het was gaandeweg meer tegen beter weten in dat gehoopt 
werd op bv. een gelijkspel. Het begon nog goed met een 
remise van captain Ruud Verhoef tegen de speler met de 
hoogste rating bij de Doetinchemmers. Na de opening wer-
den al vrij snel de nodige stukken geruild en ontstond er een 
dubbel toreneindspel + een paard. De stelling bleef in even-
wicht waarna remise overeen werd gekomen. Niet veel later 
verloor Gerben Hendriks. Hij kwam met wit totaal niet uit de 
opening en zijn tegenstander profiteerde handig van de mo-
gelijkheden die de stelling van onze ASV-er bood. Helaas, 
een kansloos verhaal. ASV-4 bleef tegen deze achterstand 
opboksen en kon bovendien verschillende remises niet ver-
hinderen. Eerst was dat bij Bert Duijker. Na een gelijke 
opening werden er tussen zet 15 en 17 de nodige stukken 
geruild waarna er een potremise stelling overbleef. Er viel 
niets meer te beleven. Vervolgens kreeg ook Ruud Wille 
remise aangeboden in een gelijkwaardige partij. Ook hij had 
geen aanknopingspunten op meer en nam het aanbod aan. 
Vrijwel gelijktijdig kreeg ook Ivo van der Gouw een remise-
aanbod. Toen hij hoorde van de achterstand speelde hij door. 
In een enigszins vreemde opening had hij de dames geruild 
en leek daarmee iets beter te staan. Langzaam kon zwart 
echter onder de druk uitkomen. Hierna stond zelfs zwart 
licht beter maar het werd, nadat Ivo het remiseaanbod aan-
vankelijk had afgeslagen, toch remise door herhaling van 
zetten. Onverwacht was daarna het verlies van Barth Plomp, 
invaller voor Désiré Fassaert die naar ASV-3 was doorge-
schoven. Na een gelijk opgaande strijd ontstond een eindspel 
met aan beide zijden dame, toren en paard. Na een ongeluk-
kige zet had Barth geen goed veld meer voor zijn paard en 
werd hij overlopen. Steven Braun maakte in de opening een 
fout waardoor hij lange tijd achter de feiten aanliep. Hij 
kwam echter goed terug en het leek remise te worden. Bij 
een gedwongen zet reageerde hij daarna niet goed en verloor 
een pion. Dit leek niet verliezend. Het bleef richting remise 
gaan. Beiden hadden nog een loper op de witte velden en 5 
tegen 4 pionnen. Op een gegeven moment kon hij kiezen 
voor remise en avontuur. Hij koos voor het laatste daar waar 
zo bleek later ook in de analyse de remiseweg beter was. 
Toch kreeg Steven opeens winstkansen in de schoot gewor-
pen. Helaas koos hij 2 zetten voor het einde de verkeerde 
voortgang. Hierdoor was de vijandelijke koning op tijd om 
de vrijpion te pakken. Had hij de goede voortzetting gekozen 
was zijn pion wel gepromoveerd. Achteraf had hij toch voor 
remise moeten kiezen. Overigens maakte het voor het team-
resultaat op dat moment niet meer uit. Paul de Freytas speel-
de een goede partij. Hij stond na de opening waarschijnlijk 
beter maar door vermoeidheid moet hij een en ander gemist 
hebben. In het eindspel ging het op en neer en werd het ten-
slotte na wisselende kansen terecht remise waardoor de 5½-
2½ nederlaag op het wedstrijdformulier kwam. 
Gedetailleerde uitslag Doetinchem-1 - ASV-4: Marius van 
Hal (1903) - Gerben Hendriks (1815) 1-0; Roel Evertse 
(1887) - Ruud Wille (1828) ½-½; Henry Veneman (2057) - 
Ruud Verhoef (1914) ½-½; Henk Riepma (1999) - Barth 
Plomp (1944) 1-0; Sander van Vucht (1923) - Bert Duijker 
(1894) ½-½; Theo Goossen (1991) - Paul de Freytas (1851) 
½-½; Henny Haggeman (1800) - Ivo van der Gouw (1807) 
½-½; Iloy Timmerman (1595) - Steven Braun (1776) 1-0. 
Eindstand 5½-2½.  
 

Uitslagen interne competitie 9e ronde (2 november 2017): 
Braun - Gerlich 0-1; de Mol - Fassaert ½-½; Marks - Hui-
zinga 0-1; van Dijk - Kusters ½-½; Witmans - Passchier 1-0; 
Koen van Keulen - van Hattum ½-½; van Kuijk - van Belle 
0-1; B. Sanders - Vermeer 0-1; Veerman - Schunck ½-½; 
Hageman - Zuidema 1-0; Stomphorst - de Groot 0-1; 
Wijman - Hartogh Heijs 1-0; Gubbels - van Lotringen 0-1; 
Rijmer - Meijer 1-0; J. Sanders - Stibbe 1-0; Staring-Wierts 
0-1. 



Uitslagen ASV-bekercompetitie: Mollahosseini - Kees van 
Keulen 0-1; Eder - van Buren 1-0; Boonstra - Mercan 1-0. 


