
 

 

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING  

       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 

Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 

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

Clubavond: Donderdag in Dagbesteding het Pleijwerk, 
 (Elver), Vlamoven 22-24, tel 026-3696970 

Tel. aanmelden: Erik Wille  06-12965038 

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

56e jaargang no. 42      donderdag 21 december 2017
Oploswedstrijd: Zoals het diagram toont is dit damesschaak: 
Shafranska - Belavenets uit het toernooi Zheleznovodsk 

(1986). De dames maakten 
er een spannende pot van 
en ook zeker goed. Hoe 
won Shafranska hier met 

wit? Oplossing: 1. Dh8+, 
Lxh8 2. Pg5+, hxg5 3. 
De7+ en nu gaat zwart mat. 
 

Fischer Random Chess: 
Vanavond spelen we al-
weer ronde 15 voor de 
interne competitie. Ook 

volgende week is er nog gewoon een clubavond. Gezellig 
dus om ook tussen Kerst en Nieuwjaar nog een avondje te 
komen spelen en deze laatste clubavond van het kalenderjaar 
2017 natuurlijk samen af te sluiten met een avondje ontspan-
ning in de vorm van Fischer Random Chess onder leiding 
van Nico Schoenmakers. Daarbij mag u gewoon niet ontbre-
ken natuurlijk!! Voor nu wens ik u alvast hele gezellige 
Kerstdagen!! 
 

Externe competitie: Nog 8 teamwedstrijden waren er vorige 
week. Daarbij gaf ASV-9 op dinsdag 12 december het goede 
voorbeeld door uit in Ede tegen De Cirkel-3 met 4-2 te win-
nen. Maar echt een vervolg kreeg dit niet, sterker nog…?! 
Volle bak was het vorige week donderdag met maar liefst 3 
teamwedstrijden. Dat leverde voor ASV-5 een knap gelijk-
spel op tegen Wageningen-3. ASV-7 was duidelijk een 
maatje te klein tegen Elster Toren-1 en verloor met 1½-6½. 
Ook was er een nederlaag voor ASV-11. UVS-6 won dit duel 
met 2-4. Dan onze zaterdagteams die al hun 5e ronde speel-
den. De aandacht ging daarbij natuurlijk vooral uit naar het 
duel van ASV-1 tegen Wageningen-1. Maar, hou u goed 
vast, lees en huiver…. Er kwam maar liefst een 9½-½ neder-
laag in de geschiedenisboeken. Ja, u leest het goed! Onvoor-
stelbaar, wat een nederlaag!! ASV-2 pakte tegen koploper 
Emanuel Lasker uit het Friese St. Annaparochie met 4-4 
weer een matchpunt. ASV-3 maakte in dezelfde speelzaal als 
ASV-1 nog iets goed door Wageningen-2 met 4½-3½ te 
verslaan en pakte daarmee belangrijke matchpunten. ASV-4 
moest een vrij regelmatige 5½-2½ incasseren tegen koploper 
Koningswaal uit Beuningen. In deze EP de eerste verslagen. 
 

ASV-1 weggevaagd: Tja, van je vrienden moet je het maar 
hebben. Zo gaan we in de massakampen tegen Wageningen 
tenminste in een heel vriendschappelijke sfeer met elkaar om 
en dat zal ook zeker niet veranderen. Maar teamwedstrijden 
is andere kost. Vooraf leek het een spannend duel te worden 
met ongeveer gelijke kansen. Maar ASV-1 had zaterdag een 
collectieve offday en koerste uiteindelijk met een zware 
knock-out richting Arnhem. Met 9½-½ verliezen is ook haast 
niet na te vertellen. Otto Wilgenhof probeerde het de volgen-
de dag wel. Toen hij na een uurtje eens rondkeek bij de bor-
den stond er niemand beter, sterker nog het was zelfs soms al 
enigszins bedenkelijk. Dit werd gaandeweg alleen maar 

erger. Het werd dus een complete afgang, alleen Pieter Ver-
hoef onttrok zich daaraan. Onze benjamin scoorde het enige 
halfje. Na een slappe openingopzet waarin hij een fractie 
minder kwam te staan resulteerde het uiteindelijk in een 
eindspel met zware stukken. In het toreneindspel wat daar uit 
voortvloeide wist Pieter een pion te winnen. Die pion zou 

echter nooit de winst brengen maar toch redde hij zo de eer. 
Het was toen echter al 8-0 voor Wageningen-1. Van de ver-
dere bordvolgorde had Otto niet zoveel meegekregen. Hij 
begon dan verder ook met Tom Bus, die op Jan Timman had 
gehoopt als tegenstander aan bord 1. Hij kreeg nu Afek. Tom 
speelde goed en kreeg een goede stelling. Ergens had hij 
anders moeten ruilen, daarna werd het weer een gelijke stel-
ling waarin hij zomaar een stuk verspeelde. Otto Wilgenhof 
en zijn tegenstander speelden beiden op initiatief. Ergens had 
Otto zijn dame moeten terugtrekken maar liet dat na ver-
trouwend op zijn initiatief. Een pion werd geneutraliseerd en 
uiteindelijk volgde mat. Bob Beeke kwam op onbekend ter-
rein terecht. Hij won wel een pion maar zijn tegenstander had 
veel activiteit. Bob werd vastgezet en wist zich niet meer te 
bevrijden. Eelco de Vries kwam iets later in de speelzaal en 
zag toen dat Timman zijn tegenstander was. Mogelijk was hij 
daardoor teveel geïmponeerd. Hij kwam met een paard aan 
de rand en dat werd juist en aanvalsobject. Dit kostte een 
pion en het vervolg laat zich wel raden. Michiel blok kwam 
met een paard op h7 waarop zijn tegenstander Sander van 
Eijk besloot een kwaliteit te offeren. Daardoor kwam de 
witte loper van Michiel achter de pionnen van zwart te staan. 
Zwart had daarna alle troeven in handen zeker toen onze 
ASV-er enkele pionnen verspeelde. Bij Wouter van Rijn 
kwam een scherpe variant op het bord met voor beiden een 
open b-lijn. Wouter speelde daarna wat te verkrampt maar 
wist zich los te werken en zocht tegenspel op de konings-
vleugel. Zover kwam het niet want zijn tegenstander won 
met een combinatie een stuk. De tegenstander van Dirk 
Hoogland had na de opening al vrij snel gelijk spel. Ook in 
het vervolg kwam Dirk niet echt in zijn spel en een stuk ging 
verloren toen deze wat ongelukkig geposteerd kwam te staan. 
Murat Duman miste in zijn partij na ruil de loper van de 
zwarte velden. Zijn tegenstander beheerste de stelling op dat 
punt. Stukverlies was daarna fataal. Peter Boel was als laatste 
klaar na een spannende partij. Hij raakte een kwaliteit kwijt 
maar verdedigde daarna als een leeuw. Het enige positieve 
aan zaterdag is, aldus Otto, dat ASV-1 nog steeds 8e staat, 
dus net boven de fatale streep. Duidelijk is wel dat men uit 
een ander vaatje moet tappen. Er moet gewoon gewonnen 
worden want van de bordpunten hoeft ASV-1 het zeker niet 
te hebben!! 
Gedetailleerde uitslag Wageningen-1 - ASV-1: IM Yocha-
nan Afek (2276) - Tom Bus (2098) 1-0; Jeroen Franssen 
(2171) - Otto Wilgenhof (2212) 1-0; Fred Jonker (2140) - 
Bob Beeke (2308) 1-0; GM Jan Timman (2569) - Eelco de 
Vries (2250) 1-0; IM Sander van Eijk (2378) - Michiel Blok 
(2090) 1-0; Bert Torn (2140) - Peter Boel (2090) 1-0; Arjen 
van Herwaarden (2080)-Pieter Verhoef (2070) ½-½; Erwin 
Oorebeek (2188) - Wouter van Rijn (2149) 1-0; Kees Stap 



(2061) - Dirk Hoogland (2034) 1-0; Tjerk Sminia (1993) - 
Murat Duman (1935) 1-0. Eindstand 9½-½. 
 

Gelijkspel voor ASV-2: In het verre Leeuwarden pakte ASV-
2 een goed matchpunt tegen koploper Emanuel Lasker maar 
het hadden er ook 2 kunnen zijn. Richard van der Wel stond 
na de opening vrij snel goed, kreeg makkelijk stukkenspel en 
kon het punt daarna redelijk makkelijk oprapen. Commentaar 
van zijn tegenstander na afloop. Ik speel die opening zelf en 
als ik het dan tegen krijg dan weet ik niet wat ik moet doen. 
Herkenbaar voor u…? Theo Jurrius kreeg een geroutineerde 
tegenstander tegenover zich die elk spel van Theo neutrali-
seerde. De partij liep, u zult het begrijpen, rechtstreeks naar 
remise. Sander Berkhout kwam er niet aan te pas. Hij stond 
na de opening vrij snel gedrukt. Hij wist zich niet te bevrij-
den en het bleef dus een kansloos verhaal. Fred Reulink 
kwam in de opening in een voorbereidde variant terecht. Op 
een gegeven moment verloor hij zijn dame maar hij had nog 
wel wat compensatie in de vorm van 2 lichte stukken. Hij 
knokte door maar het was uiteindelijk hopeloos. Daan 
Holtackers kwam in een rustige stelling terecht maar werd 
langzaam maar zeker weggeduwd. Mick van Randtwijk 
duwde daarna zijn tegenstander over de rand. Een scherpe 
opening wat we soms kennen uit grootmeesterpartijen lever-
de Mick een pion op. In de stelling die ontstond kende hij de 
finesses beter. Frank Schleipfenbauer speelde tegen hun 
sterkste speler. Hij won een kwaliteit en niets leek er meer op 
dat hij deze partij niet zou gaan winnen. Maar een laatste truc 
van zijn tegenstander daar duikelde Frank met open ogen in. 
Het kostte zijn dame maar een stelling met dame/loper tegen 
2 torens wist Frank nog knap een vesting te bouwen met 
remise als resultaat. Toch was dit het halfje wat de winst had 
moeten brengen. Sjoerd van Roosmalen speelde een keurige 
partij, won een pion en nog eentje. Maar met nog veel stuk-
ken op het bord werd het een dynamische partij. Sjoerd hield 
de stelling knap onder controle en voorkwam ook eeuwig 
schaak. Toen dit een feit was kon hij het punt bijschrijven en 
daarmee de 4-4 uitslag. 
Gedetailleerde uitslag Emanuel Lasker-1 - ASV-2: Rienk 
Sybesma (2086) - Sander Berkhout (2106) 1-0; Sikko Ros 
(2194) - Frank Schleipfenbauer (2128) ½-½; Tjalling 
Wiersma (2117) - Theo Jurrius (2060) ½-½; Jan Hibma 
(2044) - Richard van der Wel (2028) 0-1; Erik Bosma 
(1986) - Sjoerd van Roosmalen (2067) 0-1; Dolf Wissmann 
(2009) - Fred Reulink (1987) 1-0; Joost van Dam (1945) - 
Mick van Randtwijk (1957) 0-1; Murk Viersma (1894) - 
Daan Holtackers (1937) 1-0. Eindstand 4-4. 
 

Opnieuw verlies ASV-4: Ook tegen koploper Koningswaal 
uit Beuningen kon ASV-4 niet verrassen. Toch ging het lang 
redelijk gelijk op. Als eerste liet Désiré Fassaert een remise 
noteren. In de opening gingen al snel alle centrumpionnen (c 
t/m e) van het bord. De open stelling die ontstond vereiste 
van beide partijen nauwkeurig spel maar toen dat gebeurde 
en ook nog een aantal stukken waren geruild werd remise 
overeengekomen. Ivo van der Gouw stond continue onder 
druk maar leek zich op een gegeven moment onder de druk 
uit te spelen. De voortzetting was echter niet helemaal cor-
rect. Gelukkig profiteerde wit hier niet van. Daardoor kwa-
men er lopers van ongelijke kleur op het bord met remise 
door zetherhaling. Door verlies van Gerben Hendriks kwam 
ASV-4 op achterstand. Hij kwam niet lekker uit de opening 
en zijn tegenstander kreeg behoorlijke druk op zijn konings-
vleugel. Toch wist Gerben dit nog aardig te pareren maar 
echt lekker kwam hij nooit te staan. Pionverlies volgde en 
toen er nog een tweede afging was het mooi geweest. Paul 
Schoenmakers zat voor het eerst sinds een jaar weer achter 
het bord, als invaller voor de naar ASV-3 doorgeschoven 
Bert Duijker. Na een afruilvariant werd het geen spectacu-

laire partij. Paul had wel iets beter spel maar dit leverde niets 
op. Na een grote afruil bleven voor beiden een paard en 6 
pionnen over zonder echter winstkans. Remise dus! Paul de 
Freytas speelde een goede partij tegen hun sterkste speler. 
Deze kwam op de 4e zet al met h5. Enigszins dubieus. Deze 
opmars had Paul al met h4 kunnen stoppen. Nu koos hij voor 
een andere opzet. Na zijn lange rokade waren er voor beiden 
mogelijkheden maar in tijdnood ging het mis en ook de laat-
ste kans om in een eindspel met een pion minder te komen 
zag hij in deze fase niet meer. Intussen was Steven Braun 
ook in een verloren stelling gekomen. Vanuit de opening 
kwam hij met ontwikkelingsachterstand te zitten en  kreeg 
steeds meer druk op zijn koningsstelling te verduren. Steven 
kon vrij weinig. Zijn stukken zaten opgesloten op de 7e en 8e 

rij. Hij probeerde wel te ruilen om meer ruimte te krijgen 
maar dit lukte maar deels. De ontwikkelingsachterstand 
bleef. Hij had toch risico moeten nemen door de loper te 
ontwikkelen. Hij liet dit na en bleef in eindspel met de loper 
en toren op de 8e lijn zitten en werd daarna vakkundig aan de 
kant geschoven. Ruud Wille miste in het middenspel een 
opgelegde winstkans. Met g5 had hij de witte stelling kunnen 
openbreken na het wat optimistisch gespeelde f4 van wit. Hij 
koos voor dameruil maar dat had niet het gewenste effect. Er 
bleef een moeilijke stelling over waarin wit iets beter spel 
had maar Ruud wist dit goed te verdedigen. In de slotfase 
won hij zelfs een pion maar in het toren/paardeindspel berus-
te hij toch in remise. Hij kon de winstweg niet vinden. Ruud 
Verhoef sloot de rij met een remise. In deze lange partij had 
hij steeds wat makkelijker spel maar beslissend was dat niet. 
In de tijdnoodfase volgde een afwikkeling naar een pionnen-
eindspel waarin remise overeengekomen werd. 
Gedetailleerde uitslag Koningswaal-1 - ASV-4: Philippe 
Friessen (1929) - Ruud Verhoef (1914) ½-½; Wim Kruimer 
(1839) - Désiré Fassaert (1832) ½-½; Tim Kortekaas (1799) 
- Gerben Hendriks (1815) 1-0; Evert Aalten (1994) - Ivo 
van der Gouw (1807) ½-½; Hamoun Habibi (2121) - Paul 
de Freytas (1851) 1-0; Mark Agterberg (2083) - Ruud Wille 
(1828) ½-½; Rudy Veenhoff (1890) - Paul Schoenmakers 
(1815) ½-½; Gert Kampstra (1948) - Steven Braun (1776) 
1-0. Eindstand 5½-2½. 
 

Bennekom: Op 9 december werd in Bennekom het Albert 
Heijn rapidschaaktoernooi gehouden. Volle bak daar on-
danks de sneeuwval dat weekend. Daar lieten de schakers 
zich niet door weerhouden en uiteindelijk kwamen er 91 

schakers achter de borden waaronder 3 ASV-ers. Zij speel-
den allen in de sterke groep A. Pieter Verhoef eindigde net 
na de 6 grootmeesters en 1 meester op een hele knappe ge-
deelde 7e plaats met 4½ uit 7. Tegen de GM Epishin (2569) 
verloor hij in ronde 2 en tegen IM Ducarmon (2474) in ronde 
6. Met een zege op de plaatselijke favoriet Hotze Hofstra 
bracht hij zijn totaal op 4½ punt. Désiré Fassaert eindigde op 
3 punten. Door verlies in de slotronde bleef hij net onder de 
50%. In de 3e ronde deelde hij het punt met clubgenoot Ruud 
Verhoef. Deze eindigde op 2½ punt. Hij trof in de openings-
ronde meteen GM Orlov (2489) maar kwam na 4 ronden toch 
weer op 50%. Daarna ging het 2 keer mis waarbij kansen op 
een goed resultaat werden weggegeven. Erik van den Doel 
won het toernooi op weerstandspunten. Hij eindigde samen 
met Roeland Pruijssers op 6 punten als gedeeld 1e. 
 

Uitslagen interne competitie 14e ronde (14 december 2017): 
Fassaert - Wilgenhof 0-1; Hoogland - Berkhout 1-0; Koen 
van Keulen - R. Wille ½-½; de Kort - Naber 0-1; van Buren - 
van Belle ½-½; Kooij - Schunck 1-0; Veerman - van Kuijk 
½-½; Kooman - Derendorp 0-1; Kees van Keulen - de Groot 
1-0; Rijmer - van Lotringen ½-½; Zuidema - Gubbels 1-0; 
Mollahosseini - Hartogh Heijs 1-0; Meijer - Diekema 1-0; 
Stibbe bye. 


