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56e jaargang no. 39      donderdag 30 november 2017
Oploswedstrijd Vorige week kwam de probleemstelling uit 

de partij Gilg - 
Urbach uit het 
toernooi Breslau 
1925. Het waren 
destijds sterke 
spelers, maar niet 
de wereldtop. 
Hoeft ook niet. 
Ook op iets lager 
niveau ziet men 
soms mooie din-
gen. Hier zorgde 
Gilg daarvoor. 
Wit speelt en 
wint. Oplossing: 
1. Tg1. De zet 1. 
Pg5+ levert niets 
op. Eerst moet de 
dame uit de ver-
dediging gelokt 

worden. Zich verstoppen kan zij niet. 1….Dxg1. Nu de dame 
weg is, is de zet 2. Pe4-g5 wel winnend. Zwart kan alleen 
nog maar de dame tegen het paard offeren om niet direct mat 
te gaan. Dat levert echter weer materiaalproblemen op. 
 
Bibliotheek: A.s. zaterdag 2 december van 13.00 tot ± 16.00 
uur treft u ASV weer aan in de hal van de bibliotheek in 
Rozet. Maar weer eens kijken of we ASV daarbij zodanig 
kunnen promoten dat we nog meer schaakliefhebbers naar 
onze club kunnen trekken. Als u toch in de binnenstad bent 
komt u dan ook een partijtje meespelen? 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 5 december wordt alweer de 3e 
schaakmiddag gehouden in de serie van het Daglichtschaak. 
Aanvang zoals altijd om 14.00 uur en Jan Vermeer regelt 
alles weer piekfijn. Of Sint en Piet ook van de partij zullen 
zijn valt te betwijfelen gezien hun volle agenda die dag! 
 
Externe competitie: Zaterdag jl. speelden onze eerste 4 teams 
in alweer de 4e ronde een thuiswedstrijd. Deze middag ein-
digde bijna volledig onbeslist. Alleen ASV-4 verloor, de 
andere duels eindigden in een gelijkspel. Voor ASV-1 was 
de prettige uitgangspositie van een 2-0 voorsprong toch niet 
voldoende. Na een spannende strijd werd het 5-5. ASV-2 
bleef tegen Hoogeveen steken op 4-4 waar zeker meer heeft 
ingezeten. ASV-3 kwam tegen SG Max Euwe-3 uit Ensche-
de ook niet verder dan 4-4. ASV-4 verloor nipt met 3½-4½ 
van Schaakstad Apeldoorn-3. Komende week startten ook de 
andere teams weer met een nieuwe competitieronde. Daar-
over volgende week meer. Nu eerst de zaterdagteams! 
 
Spannend duel ASV-1: Dat een prettige 2-0 voorsprong niet 
voldoende hoeft te zijn voor de winst bleek afgelopen zater-
dag in de wedstrijd tegen Purmerend. Deze 2-0 kwam tot 
stand uit vooruitgespeelde partijen. Michiel Blok zorgde 
voor de 1-0 na een naar eigen zeggen "heerlijke pot" en Tom 
Bus zorgde voor de 2-0. Hij kwam met zwart zonder pro-
blemen uit de opening waarin hij meer dan gelijkspel kreeg. 
Toen een vijandelijke toren werd afgesneden won hij een 
kwaliteit. Het resterende eindspel won hij zonder problemen. 
De eerste uitslag op de zaterdag kunnen we maar beter niet 
bespreken, aldus Otto zondagmiddag aan de telefoon. Het 
was dan ook zijn eigen partij waarin hij er keihard werd 
afgezet. Hij had zijn dag niet en daar profiteerde zijn tegen-
stander optimaal van. Wouter van Rijn en Eelco de Vries 
zorgden daarna voor de volle winst. Wouter had eerst nog 
last van een vervelend gepend paard maar toen hij dat had 
opgelost kwam zijn beide paarden in de vijandelijke stelling 
en was het ook gelijk bekeken. Eelco speelde een goede 
partij. In een stelling met tegengestelde rokades kreeg hij 
wel aanval en zijn tegenstander niet. Wel kreeg deze een 
pion op de 7e rij maar deze was ongevaarlijk. Eerst liep de 

mataanval van Eelco nog even dood maar na pionwinst 
kwam mat weer in beeld en nu was het beslissend. Sander 
Berkhout, invaller voor Dirk Hoogland, stond aanvankelijk 
wel goed tot hij een beslissing moest nemen over een actieve 
voortzetting. Hij kon de gevolgen niet goed overzien vandaar 
dat hij het achterwege liet. Daardoor werd hij teruggedron-
gen en kwam hij  passief te staan. Dit gaf zijn tegenstander 
dusdanig voordeel dat hij de partij in zijn voordeel besliste. 
Bij analyse bleek de voortzetting waar Sander na rijp beraad 
van afzag, wel mogelijk te zijn geweest. Dit had interessant 
en goed spel opgeleverd. Ook Pieter Verhoef had zijn dag 
niet. Een voor zijn doen mindere partij resulteerde in een 
nederlaag. Een zwakke pion werd een duidelijk aanvalsob-
ject en toen deze verloren ging volgden er nog twee. Nadat 
de dames waren geruild was de angel uit de stelling en bleef 
een verloren positie over. De nederlaag van Peter Boel was 
de eerste grote tegenvaller. Hij speelde een hele goede partij 
tegen een sterke tegenstander. In de beslissende fase speelde 
Peter, tijdens een afwikkeling die op remise had moeten 
uitlopen, een verkeerde zet omdat hij iets had overzien. Kort 
na de tijdcontrole bood hij na overleg met zijn teamleider 
remise aan maar toen was het al te laat. Peter stond toen al 
iets moeilijker. Zijn tegenstander nam het niet aan en won 
het eindspel uiteindelijk. Zo bleven de partijen van Bob 
Beeke en Murat Duman over. Het golfde op een neer. Zou 
ASV gaan winnen, werd het toch een gelijkspel of ging ASV 
zelfs nog verliezen. De spanning was om te snijden. Zou 
Murat zijn partij remise houden in een paard/lopereindspel?? 
Hij kreeg zijn pionnen op wit en kwam zelfs een pion voor 
nadat ook de laatste torens waren geruild. Daarna speelde hij 
het op zijn beurt niet handig waarbij de pion weer verloren 
ging maar hij kon toch nog afwikkelen naar remise in een 
stelling met pion en loper van de verkeerde kleur. Even 
daarvoor had ook Bob Beeke remise gespeeld. Hij speelde 
het heel goed en kwam ook gewonnen te staan. Hij kon kie-
zen hoe hij zou winnen maar koos voor de verkeerde voort-
zetting waarin hij een zet van zijn tegenstander had overzien. 
Daarna bleef de vraag overeind of hij nog steeds zou kunnen 
winnen. Het werd een eindspel van loper/paard en 1 pion 
tegen toren en 3 pionnen voor Bob. Zijn tegenstander verde-
digde goed en zo werd het toch remise waarna even later 
zoals geschetst met de remise van Murat de 5-5 eindstand op 
het scoreformulier kwam. "We zijn er nog lang niet", aldus 
Otto, "we staan nog steeds in de gevarenzone en moeten 
misschien nog wel 4 punten halen voor een veilige klasse-
ring". Op 16 december is de volgende ronde. Wageningen-1 
is dan de tegenstander. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Purmerend: Pieter Verhoef 
(2070) - Peter Smits (2002) 0-1; Peter Boel (2090) - Yong 
Hoon de Rover (2385) 0-1; Bob Beeke (2308) - Barry Brink 
(2305) ½-½; Otto Wilgenhof (2212) - Pieter Hopman 
(2306) 0-1; Tom Bus (2098) - Wim Luberti (2203) 1-0; 
Wouter van Rijn (2149) - Enrico Blees (2238) 1-0; Eelco de 
Vries (2250) - Giel Spaan (2153) 1-0; Michiel Blok (2090) - 
Lucas van Mil (2128) 1-0; Sander Berkhout (2106) - Nicky 
Law (2191) 0-1; Murat Duman (1935) - Anton Bakels 
(2061) ½-½. Eindstand 5-5. 
 
Teleurstellend gelijkspel ASV-2: Met deze woorden startte 
teamleider Richard van der Wel zijn telefonische verslag 
over de wedstrijd tegen Hoogeveen. Het wil maar niet vlot-
ten daar waar men het seizoen zo optimistisch was gestart. 
Het begon al bij Daan Holtackers die een pion verspeelde en 
later nog een tweede waarna zijn stelling langzaam maar 
zeker instortte. Ook Mick van Randtwijk verloor. Hij kwam 
matig uit de opening, bleef gedrongen staan en wist zich ook 
niet meer te bevrijden. Ook dit keer vrij kansloos dus. Jan 
Knuiman liet daarentegen zien hoe het wel moet. Hij was na 
afloop dan ook tevreden over zijn partij. Een bepaalde fase 
in de partij toonde aan dat de vijandelijke koning omringd 
was door eigen stukken maar geen daarvan kon met enig 
fatsoen iets doen zonder dat dit voor Jan groot voordeel 



opleverde. Nurzhan Khamiyev toonde zich een waardig 
invaller. Hij speelde voor Sander Berkhout die naar ASV-1 
was doorgeschoven. Nurzhan speelde een goede partij en 
combineerde dat het een lieve lust was. De mogelijkheden 
daarvoor kreeg hij ook op een presenteerblaadje. Maar dan 
nog, hij liet zien een goede speler te zijn waar we nog veel 
van mogen verwachten tijdens zijn studieperiode hier in 
Arnhem. Fred Reulink speelde een goede partij. Een keurige 
opening leverde een pion op. Hij wist daarbij ook de vijan-
delijke damevleugel op te sluiten. Daarna speelde hij het 
foutloos uit. Zo stond ASV-2 met 3-2 voor duidelijk was het 
nog allerminst. Sjoerd van Roosmalen kreeg namelijk een 
remiseaanbod maar hij mocht dat van zijn captain niet aan-
nemen. De remise kwam er uiteindelijk toch na een partij 
waarin veel werd geruild. Zijn tegenstander was alleen maar 
uit op een puntendeling en zo werd hij ook beloond. Richard 
zelf had zijn tegenstander opgerold maar daarmee was het 
punt nog niet binnen. Frank Schleipfenbauer was een kwali-
teit achter gekomen maar zijn tegenstander moest dit later 
teruggeven. Richard werd gaandeweg wat nonchalant en 
werd opeens voor enorme problemen gesteld waar hij niet 
meer uitkwam. Zo verloor hij zelfs nog waar hij zo goed had 
gestaan. Frank probeerde het nog wel maar verder dan remi-
se kwam hij niet meer. Zo eindigde het onbeslist: 4-4. 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - Hoogeveen: Frank Schleip-
fenbauer (2125) - Osama Sadallah (2067) ½-½; Richard 
van der Wel (2028) - Sander Taams (2002) 0-1; Sjoerd van 
Roosmalen (2067) - Marc Snuverink (1816) ½-½; Jan 
Knuiman (1970) - Christiaan Mol (1866) 1-0; Mick van 
Randtwijk (1957) - Marten Berghuis (1952) 0-1; Fred Reu-
link (1987) - Leo Spaans (1688) 1-0; Nurzhan Khamiyev (-
-) - Ruud Winkel (1699) 1-0; Daan Holtackers (1937) - 
Edwin de Jonge (1663) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
Gelijkspel voor ASV-3 in degradatieduel: ASV-3 speelde 
tegen Max Euwe-3 uit Enschede, een directe concurrent in 
de strijd tegen degradatie. De teams waren op papier aan 
elkaar gewaagd en moesten eigenlijk allebei winnen. Quirine 
Naber kwam binnen toen de klokken aangezet werden en 
moest eigenlijk om zes uur alweer ergens anders zijn. Ze 
won al in het eerste uur een vol stuk, waarover later meer. 
Barth Plomp had een lastige dag. Al in de opening liet hij 
zich achteruit drukken en hij moest zich de hele partij verde-
digen. Uiteindelijk lukte dit niet (0-1). Freek Hooning speel-
de met zwart zijn gebruikelijke opening van de laatste tijd 
niet en er kwam een typische gesloten Koningsindiër op het 
bord. Beide kanten speelden thematisch, wit op de konings-
vleugel en zwart op de damevleugel, maar wit deed het iets 
actiever en kon met 16. a3 en 17. b4 de stelling openbreken. 
Freek kon het niet houden (0-2). De opening van Johan 
Wolbers was wat voorzichtig. Hij forceerde met wit in een 
gesloten Siciliaan wel snel twee pionnen op f5 en g5. Zwart 
daarentegen probeerde de damevleugel open te breken. 
Waarschijnlijk profiteerde wit hiervan wellicht het meest 
doordat de open a-lijn ervoor zorgde dat wit met Ta7 de 
lichte stukken onder druk zette. Wat volgde was een actieve 
stelling waarin meerdere stukken in stonden. Uiteindelijk 
wist Johan met e5!! de zwarte stukken volledig buiten spel te 
zetten. Een snel mat met op hol geslagen paarden volgde (1-
2). Na een gelijke opening begon de tegenstander van Anne 
Paul Taal ondersteund door al zijn stukken een aanval op de 
damevleugel. Ondertussen startte Anne Paul op de konings-
vleugel met een aanval die na een torenoffer sneller was dan 
die van mijn tegenstander. Vlak voor de winnende combina-
tie verwisselde Anne Paul helaas 2 zetten waarna de stelling 
gelijk was en toen hij in de euforie van het gewonnen staan 
nog dacht te winnen ging het helaas mis en verloor hij nog 
(1-3). Wouter Abrahamse geeft in de loop van zijn partijen 
graag een paar pionnen voor ruimte en om initiatief te krij-
gen. Meestal is hij vervolgens druk doende om de balans te 
herstellen. Nu speelde hij een soort Göring-gambiet. Uitein-
delijk mondde de partij uit in een standaard toreneindspel, 
dat tot op het bot werd uitgespeeld (1½- 3½). Remco Gerlich 
had met zwart direct een pion geofferd en was prima uit de 
opening gekomen. Het middenspel ging gelijk op en er bleef 
een eindspel over waarbij Remco een loper en vier pionnen 
had tegen paard en vier pionnen van de tegenstander. Remco 
vond hierin een scherpe doorbraak, offerde drie van zijn vier 
pionnen en veroverde daarmee het paard. Toen de rook op-
getrokken was had het remise moeten worden door een 
randpion met een loper op de verkeerde kleur, maar dat zag 
de tegenstander niet en Remco won (2½-3½). Toen was het 
bijna zes uur en waren er nog twee partijen bezig. Een ervan 
was Quirine. Ze had de hele middag een stuk voor gestaan 
en haar tegenstander gaf zich nu eindelijk gewonnen. Quiri-
ne was direct weg, maar wel met een belangrijk punt (3½-
3½). Als laatste was Jan van de Linde aan bord 1 nog bezig. 
De topscorer van ASV-3 had de hele middag een spannende 

partij gehad en had nu een eindspel met allebei een paard en 
een paar pionnen. Omdat er altijd mogelijkheden voor bei-
den waren om het paard voor een laatste pion te offeren was 
de remisemarge erg groot, en dat werd dan ook de uitslag: 
(4-4). Het is een punt, we hadden ook kunnen verliezen, 
maar als blijkt dat we aan het eind een punt tekort komen 
dan had het hier gekund.    Remco Gerlich 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Max Euwe-3: Jan van de 
Linde (2069) - Anne Veltman (1975) ½-½; Johan Wolbers 
(2022) - Vincent Vleeming (1846) 1-0; Remco Gerlich 
(1884) - Gerrit Jan te Bokkel (1996) 1-0; Wouter Abra-
hamse (1964) - Wouter de Haas (1968) ½-½; Freek Hoon-
ing (1866) - Laurens Snuverink (1925) 0-1; Anne Paul 
Taal (1911) - André Langendijk (1970) 0-1; Barth Plomp 
(1944) - Jessica Groenewolt (1825) 0-1; Quirine Naber 
(1747) - Kristianne Tempelman (1913) 1-0. Eindstand 4-4. 
 
Wederom verlies ASV-4: Het wil maar niet echt lukken met 
ASV-4. Nu werd het belangrijke duel tegen Schaakstad 
Apeldoorn-3 met 3½-4½ verloren. Désiré Fassaert trof oud 
club- en teamgenoot Cees Sep. Al snel werden een aantal 
stukken geruild waarna er voor beiden weinig spel overbleef. 
Remise dus! Gerben was de volgende die het punt deelde. 
Hij speelde een leuke pot. En met het resultaat daar was hij 
tevreden mee. Zijn tegenstander speelde de opening wat 
vreemd en kwam dan ook niet in het spel. Ruimtelijk over-
wicht gaf Gerben een lichte plus. En dat buitte hij goed uit. 
Helaas overzag hij pionverlies. Gelukkig behield hij ruimte-
voordeel en aanval. Dat was uiteindelijk genoeg voor remise. 
Daarna kwam ASV-4 op achterstand door een nederlaag van 
Ruud Wille en dat kwam ons vierde niet meer te boven. 
Ruud speelde een slechte partij. Vanuit de opening stonden 
alle stukken verkeerd. Toen werd hij ook nog verrast door 
een vijandelijk paardoffer, wat hij niet kon aannemen. Dit 
kostte een pion. Hij hoopte nog op wat tegenkansen via de h-
lijn maar het was en bleef kansloos. Ivo van der Gouw was 
de volgende met een remise. Zijn tegenstander kwam beter 
uit de opening. Wel wist Ivo tegenkansen te creëren en 
kwam daarna beter te staan maar in tijdnood speelde hij niet 
de meest nauwkeurige voortzetting daardoor werd het remise 
door zetherhaling. Bert Duijker kreeg in de opening de 
scherpst mogelijke variant tegen. Bert kwam los en kon het 
met schaak op c2 afmaken maar overzag deze mogelijkheid. 
Het eindspel was weliswaar gewonnen voor hem maar wit 
kon net genoeg afruilen en daarmee de veilige remisehaven 
bereiken. Paul de Freytas kreeg na een slechte opening wat 
rommelkansen maar ontsnapte in het middenspel. Vervol-
gens miste Paul in tijdnood wat remisemogelijkheden. Ge-
lukkig voor Paul zag zijn tegenstander het daarna ook niet 
meer en speelde wat planloos verder. Zo ontsnapte Paul naar 
een theoretische remisestelling (loper en randpion van de 
verkeerde kleur). Toen ook Steven Braun verloor was de 
wedstrijd gespeeld. Hij kreeg aan het begin wat druk op zijn 
centrum. Daarna maakte zijn tegenstander een positionele 
fout, waardoor Steven beter kwam te staan. Hij bood in een 
wat actievere stelling maar met lichte tijdnood remise aan. 
Zijn tegenstander sloeg dit uiteindelijk af gezien de stand op 
de overige borden. Hij had hiervoor wel de nodige tijd ge-
bruikt zodat beiden nu weer evenveel tijd over hadden. Ste-
ven won daarna een pion en dacht te gaan winnen. Maar 
waar hij normaal verdedigend redelijk overeind blijft kon hij 
nu geen goede zet meer vinden. Zijn stukken werkten niet 
meer samen, terwijl ze eerder juist goed stonden Zijn tegen-
stander profiteerde en ging er dwars door heen. Na nog een 
paar zetten kon Steven opgeven. Alleen Ruud Verhoef wist 
zijn partij te winnen. Als teamleider gaf hij het goede voor-
beeld. De partij kwam langzaam op gang. Om de onvermij-
delijke remise te ontwijken deed Ruud een tijdelijk pionof-
fer. Wit maakte een fout en Ruud kreeg de pion met rente 
terug. Het eindspel duurde nog even maar de winst in het 
toreneindspel met 2 pionnen meer werd rustig binnen ge-
sleept. Helaas was het niet genoeg. 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Schaakstad Apeldoorn-3: 
Bert Duijker (1894) - Jelle Bauer (1896) ½-½; Paul de 
Freijtas (1851) - Marco van de Nieuwendijk (1891) ½-½; 
Désiré Fassaert (1832) - Cees Sep (1848) ½-½; Ruud Wille 
(1828) - Casper Wouters (1842) 0-1; Gerben Hendriks 
(1815) - Tom Caljé (1987) ½-½; Steven Braun (1776) - 
Theo Visschedijk (1817) 0-1; Ruud Verhoef (1914) - Nico 
Olivier (1769) 1-0; Ivo van der Gouw (1807) - Hans Bou-
wer (1781) ½-½. Eindstand 3½-4½. 
 
Uitslag ASV-bekercompetitie: Kees v. Keulen - Dijkstra 0-1; 
Uitslagen extra competitie (2e ronde): de Kort - van Buren 
1-0; B. Sanders - de Kok 0-1; Meijer - Hartogh Heijs 1-0; J. 
Sanders - Nieuwenstein ½-½; Stibbe - Wierts 0-1. 
PS: De stand in de rapidcompetitie na de 2e speelavond van 
vorige week zal in de volgende EP worden meegenomen. 


