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Oploswedstrijd: Ditmaal was het uw beurt om een probleem 

van Dittrich op te lossen. 
Hij won er in 1983 de 2e 
prijs mee in een concours 
van de Letse Shachmaty. 
Wit speelt en geeft mat in 2 
zetten. Oplossing: de sleu-
telzet is 1. Pc5. 
 
Rapidcompetitie: Vanavond 
valt de beslissing in de 
laatste 4 ronden van de 
rapidcompetitie. Behoudt 
Otto Wilgenhof zijn leiden-
de positie of komt er nog 
een verrassing? We gaan 

het zien! In de extra competitie wordt vanavond de voorlaat-
ste ronde gespeeld.  
 
Externe competitie: Zaterdag jl. speelden onze eerste 4 teams 
de slotronde. Er stond  veel op het spel. Hoewel uiteindelijk 
alleen ASV-2 in Leeuwarden gelijkspeelde tegen Philidor 
1847-2 (en zo nipt boven de streep eindigde) en onze andere 
drie teams verloren resulteerde dit alleen in degradatie van 
ASV-4. Zij kwamen in een rechtstreeks duel tegen VDS met 
5-3 te kort voor handhaving. Het is daarbij voor wat het 
waard is met de nieuwe competitieopzet in het vooruitzicht. 
ASV-1 verloor met 6-4 van Philidor 1847-1 maar eindigde 
net op de veilige 8e plaats en ASV-3, dat al veilig was, ver-
loor met 5½-2½ van kampioen BSG-2. Van onze andere 
teams was alleen ASV-11, dat zelf al was uitgespeeld, nog 
niet veilig. Doordat Elster Toren-3 verloor handhaafde ASV-
11 zich in de 3e klasse OSBO. 
 

ASV-1 veilig: Vooraf was een gelijkspel in het onderlinge 
duel voor zowel ASV-1 als Philidor 1847-1 goed voor hand-
having. Bij verlies was het resultaat van concurrent Messe-
maker tegen Wageningen van belang. Gewoon de strijd  
aangaan en niet speculeren op een mogelijke 5-5 was het 
devies. Tom Bus bereikte precies de voorbereiding. Er kwam 
een gelijke stelling op het bord waarin het punt al snel werd 
gedeeld. Dirk Hoogland had aanvankelijk een klein voordeel-
tje maar ook daar werd niet veel later een remise genoteerd. 
Zo ook bij Peter Boel. Hij had daar achteraf toch wat spijt 
van want hij had een licht voordeeltje. Zo liep alles op rolle-
tjes maar bij Wouter van Rijn en Pieter Verhoef begon de 
partij toch wat in hun nadeel af te tekenen. Bij Wouter was 
het lang onduidelijk in een scherpe partij. Zijn problemen 
ontstonden in het achterblijven van ontwikkeling. Na een 
afwikkeling stonden de stukken als los zand op het bord. Zijn 
tegenstander maakte hier gebruik van door materiaal te win-
nen. Bij Pieter was er na de opening niet veel aan de hand. 
Wellicht heeft hij daarna de partij iets te actief opgezet. Pi-
onverlies was het gevolg. Wit wist zijn stelling nog verder te 
verbeteren waarna de stelling niet meer te houden bleek. Zijn 
tegenstander maakte het vervolgens fraai af. Bij Jaap Vogel 
ontstond een bijna symmetrische stelling waarbij beiden in 
elkaars stelling pogingen deden om voordeel te bereiken. Dit 
lukte niet zodat remise genoteerd kon worden. Ook bij Eelco 
de Vries ging het al vrij snel minder goed. In een vrij scherpe 
partij werd hij in feite weggespeeld. Een aanval kwam niet 
van de grond en zijn stukken stonden helemaal verkeerd. 
Hier maakte zijn tegenstander optimaal gebruik van. Michiel 
Blok had na de opening licht voordeel. Duidelijk werd het 
allerminst. Een spannende stelling volgde toen Michiel een 
vrijpion kreeg en wit aanval op de koningsvleugel. Op een 
matdreiging van Michiel had zijn tegenstander nog net eeu-
wig schaak. Otto Wilgenhof kwam in een variant die hij niet 
kende. Zijn tegenstander offerde een pion maar kreeg daar-
voor veel activiteit. Een remiseaanbod wees Otto af omdat op 
dat moment Wouter en Pieter minder stonden. Het was dus 
noodzaak om op winst te gaan spelen. Er ontstond een to-

ren/lopereindspel wat uiteindelijk toch remise werd. Daar-
mee was de wedstrijd verloren en hing het dus af van concur-
rent Messemaker. Alleen Bob Beeke speelde nog. Hij had 
een zware laveerpartij. Nadat de dames waren geruild maakte 
hij langzaam maar zeker kleine vorderingen. Zijn tegenstan-
der kwam een pion voor maar Bob had daarvoor zoveel acti-
viteit. Toen Bob nog bezig was bereikte het bericht dat de 
zege die Wageningen had behaald  op Messemaker voor 
ASV-1 handhaving betekende. Bob zette zijn voordeel intus-
sen in winst om waardoor de eindstand op 6-4 kwam. Zo 
speelt ASV-1 ook volgend jaar 1e klasse KNSB. Maar het 
was een “narrow escape”. In feite is de winst in de 7e ronde 
op Messemaker beslissend gebleken! 
Gedetailleerde uitslag Philidor 1847-1 – ASV-1: IM Mig-
chiel de Jong (2385) – Tom Bus (2098) ½-½; Addy Lont 
(2232) – Bob Beeke (2305) 0-1; Eddy Scholl (2259) – Eelco 
de Vries (2254) 1-0; Bas van der Lijn (2217) – Pieter Ver-
hoef (2056) 1-0; Jeroen Weggen (2219) – Peter Boel (2082) 
½-½; Tjapko Struik (2272) – Michiel Blok (2123) ½-½; 
Erik Sparenberg (2184) – Jaap Vogel (2171) ½-½; Jan 
Hania (2134) – Wouter van Rijn (2142) 1-0; Jan Boersma 
(2091) – Otto Wilgenhof (2198) ½-½; Auke van der Heide 
(2116) – Dirk Hoogland (2058) ½-½.; Eindstand 6-4. 
 
Nipte handhaving voor ASV-2: Het was allemaal kantje 
boord maar ASV-2 is er net is geslaagd om zich te handha-
ven in de 3e klasse. Toen vanuit andere locaties bekend werd 
dat Hoogeveen won van Bennekom en ASV-2 zelf niet ver-
der zou komen dan 4-4 mocht Groninger Combinatie-3 niet 
winnen van Zevenaar anders zou ASV-2 toch degraderen. 
Gelukkig werd het ook in Zevenaar een gelijkspel en dat 
betekende dat wij ons heel soeverein hebben gehandhaafd, 
aldus een schaterlachende captain Richard van der Wel  
zondagmiddag aan de lijn om het vervolgens meteen te rela-
tiveren door te stellen dat het team het hele seizoen de vorm 
niet heeft gehad enkele uitzonderingen daargelaten. Het werd 
tegen een vechtlustig Philidor 1847-2, een team dat al was 
gedegradeerd, een harde strijd. Bij Daan Holtackers werd al 
vrij snel van alles geruild. Remise was daarna het logische 
resultaat. Fred Reulink kreeg zijn favoriete opening op het 
bord tegen een jeugdspeler. Fred wist een trucje in te bouwen 
wat hem stukwinst opleverde en de partij. Sjoerd van Roos-
malen won een kwaliteit waarop zijn tegenstander zoveel 
verwikkelingen in de stelling wist te bouwen dan Sjoerd alle 
complicaties niet meer wist te overzien en verloor. Sander 
Berkhout kreeg een zeer geroutineerde tegenstander tegen-
over zich. Dit ging hem aanvankelijk goed af. Hij won een 
pion maar toen kwamen er complicaties in de stelling. Door 
een misvatting gaf hij op in een stelling dat hij een stuk zou 
gaan verliezen. Bij analyse bleek dit niet het geval. Er was 
geen sprake van materiaalverlies en dan zou de partij zonder 
meer in remise zijn geëindigd. Theo Jurrius kreeg dezelfde 
variant op het bord als in de vorige ronde. Dit keer pakte zijn 
tegenstander het beter aan waarop het Theo was die moest 
gaan schwindelen. Dit ging hem goed af waarna Theo het 
soepel uitmaakte. Mick van Randtwijk won in zijn partij 2 
pionnen maar werd daarna wat nonchalant waardoor hij de 
pionnen weer kwijtraakte. Hij moest daarna nog hard werken 
om de remise veilig te stellen. Frank Schleipfenbauer  moest 
nu winnen omdat de stelling van Richard van de Wel weinig 
hoop meer bood. Frank kwam gelijk uit de opening maar 
wist de stelling ingewikkeld te maken en won daarbij een 
stuk. Dit werd later een toren tegen een paar pionnen. Frank 
kwam niet meer in de problemen en zorgde voor het 4e bord-
punt in deze wedstrijd. Het was niet genoeg voor de winst. 
Richard trof een zeer degelijke schaker die heel zorgvuldig 
speelde en daardoor steeds een fractie beter kwam te staan. 
Daarbij won zijn tegenstander eerst een pion en later nog een 
pion. Richard zag in de gehele partij geen kans zijn opponent 
ergens te verrassen. Toen de pionnen zover waren opgerukt 
dat ze niet meer konden worden gestopt gaf Richard op en 



was de 4-4 een feit. Naar later bleek voldoende om ook vol-
gend seizoen 3e klasse te kunnen spelen.   
Gedetailleerde uitslag Philidor 1847-2-ASV-2: Maarten 
Etmans (2017)-Sander Berkhout (2092) 1-0; Jippe Kamstra 
(2148)-Frank Schleipfenbauer (2136) 0-1; Wessel van der 
Berg (1964)-Sjoerd van Roosmalen (2058) 1-0; Catharinus 
Mulder (1928)-Richard van der Wel (2014) 1-0; Siegbert de 
Jong (1927) – Theo Jurrius (2072) 0-1; Hette van Popta 
(1818) – Mick van Randtwijk (2004) ½-½; Franke van 
Netten (1916) – Daan Holtackers (1893) ½-½; Leandro 
Slagboom (1800) – Fred Reulink (1964) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
ASV-3 verliest van kampioen: Gelukkig was het klassebe-
houd in de vorige ronde al veiliggesteld anders zou het zater-
dag jl. tegen koploper BSG-2 een zware zo niet onmogelijke 
opgave zijn geworden. De wedstrijd begon zo'n 20 minuten 
later omdat ons derde in de file was terechtgekomen. Het 
team telde een drietal invallers. Koen van Keulen maakte zijn 
debuut in de KNSB. Aanvankelijk ging de partij gelijk op 
maar gaandeweg wist zijn geroutineerde tegenstander enkele 
verzwakkingen uit te lokken en de partij in zijn voordeel te 
beslissen. Met zwart speelde Coen Mekers tegen de topscorer 
van de klasse Yme Brantjes. In een doorschuifvariant van de 
Caro Kann speelde wit acht pionzetten achter elkaar. Coen 
speelde dit niet helemaal goed en moest een paard geven 
tegen twee pionnen. Door een kleine combinatie won hij een 
derde pion en kwam redelijk gelijk te staan. Maar wit speelde 
het uiteindelijk goed uit en won na 41 zetten. Jan van de 
Linde, spelend met wit, ensceneert een aanval op de zwarte 
lange rokade waarbij een witte pion oprukt naar a7. Jan krijgt 
kansen om door een tijdelijk pionoffer zwarts koningsstelling 
open te breken en zijn voordeel te vergroten, maar mist de 
juiste voortzetting, waardoor zwart op de andere vleugel tijd 
krijgt voor een tegenaanval. In de tijdnoodfase dacht Jan een 
matwending te zien, maar zwart beschikte over een simpele 
verdediging. Een fatale blunder maakte zo een einde aan een 
enerverende partij, die eigenlijk in remise had moeten eindi-
gen. Toch heeft Jan aan een topbord een prima score behaald 
van 5 uit 8. Wouter Abrahamse speelde met wit tegen Frans 
Borm en behield steeds een miniem voordeeltje. Hij wist af 
te wikkelen naar een eindspel met een goed paard tegen een 
slechte loper. Het speelde als vanzelf. Wouter wist de vijan-
delijke stelling binnen te dringen en pakte het volle punt. 
“Eigenlijk best vreemd om zo van een meester te winnen, 
aldus Wouter. Aardig is nog een passage over onze ASV-er 
op de site van tegenstander BSG. Bij de voorbereiding was 
daar de naam Abrahamse al opgevallen. “Was dit de Abra-
hamse die zo’n 35 jaar geleden  bij Laren speelde. Ja hoor, 
hij was het. Abrahamse  was in de herinnering een goede 
technische speler en dat bleek nu ook in deze wedstrijd”. 
Prachtig nietwaar zo’n terugblik. Dan Koen Maassen van den 
Brink. Hij speelde met zwart een interessante opening. Zijn 
tegenstander had voordeel kunnen krijgen maar gaf door 
behoudend spel Koen het initiatief. Die had kunnen afwikke-
len naar een beter eindspel maar koos ervoor de dames niet te 
ruilen en kwam vervolgens in een toren+dame eindspel 
waarin hij vast stond door matdreigingen op onderste rij. 
Uiteindelijk had hij kunnen afwikkelen naar een beter dame-
eindspel maar zag dit niet dus werd het remise. Bij Bart de 
Kort was een loopgravengevecht ontstaan. Hij verloor een 
kwaliteit maar met de 2 verbonden vrijpionnen had hij zeker 
compensatie. Maar uiteindelijk was het toch zijn tegenstan-
der die de partij naar zich toe wist te trekken. Barth Plomp 
kwam in een variant terecht waarin hij met zwart remise kon 
afdwingen door zetherhaling. Zijn tegenstander week af en 
lette even later niet goed op de dreiging die onze ASV-er 
had. Barth won een pion en zijn tegenstander offerde ook 
nog een kwaliteit om spel te krijgen. Daarmee bereikte zijn 
tegenstander toch nog remise. De partij van Freek Hooning 
was waarschijnlijk niet de meest opwindende, maar met 108 
zetten wel veruit de langste. Vanuit de Slavische ruilvariant 
ontstond een paard tegen slechte loper eindspel, waarbij 
Freek het paard had en een pion minder. Op de 98e zet had 
hij remise kunnen claimen op grond van driemaal dezelfde 
stelling met dezelfde partij aan zet, maar was op dat moment 
meer gefixeerd op de 50 zetten regel, die op de 120e zet van 
toepassing zou zijn geweest. Dus na heel veel paard- en ko-
ningszetten uiteindelijk toch remise.  
Gedetailleerde uitslag BSG-2 – ASV-3: Jesper de Groote 
(2179) – Jan van de Linde (2112) 1-0; Yme Brantjes (2081) 
– Coen Mekers (1889) 1-0; IM Frans Borm (2141) – Wou-
ter Abrahamse (1974) 0-1; Ruben Hilhorst (2027) – Koen 
Maassen van den Brink (2008) ½-½; Rein Brouwer (2045) 
– Freek Hooning (1828) ½-½; Coen van der Heijden (2054) 
– Barth Plomp (1903) ½-½; Timon Brouwer (1947) – Bart 
de Kort (1920) 1-0; Tom de Ruiter (2022) – Koen van Keu-
len (1610) 1-0. Eindstand 5½-2½.  
 

ASV-4 gedegradeerd: Het was zo’n duel waar feitelijk wat 
op het spel stond en toch ook weer niet. Natuurlijk wilde 
ASV-4 niet bij de onderste 2 eindigen. Daarvoor moest in de 
gezamenlijke slotronde in Apeldoorn gewonnen worden van 
VDS uit Beekbergen. Het lukte niet. VDS bleek met 5-3 te 
sterk en daardoor is ASV-4 officieel gedegradeerd maar door 
de nieuwe competitievorm het komende seizoen kan toch 
gewoon landelijk worden gespeeld in de 4e klasse KNSB. De 
wedstrijd dan. Die werd serieus opgepikt waarbij over de 
opstelling meerdere suggesties werden aangedragen. De 
score werd geopend met een remise van Désiré Fassaert. Na 
diverse nederlagen in de afgelopen tijd was hij toe aan het 
terugkrijgen van zijn zelfvertrouwen. Daarbij trof hij het dat 
hij een sterkere tegenstander voorgeschoteld kreeg en tegen 
hem remise mocht spelen. In een voor beide spelers lastige 
variant wist Désiré alle angels uit het witte spel te halen 
waarna remise werd overeengekomen. Daarna verloor Ruud 
Verhoef op bord 1. Hij speelde op de aanval in de opening 
maar de stelling was onvoldoende ontwikkeld om door te 
pakken. Zwart wist via de open h-lijn dreiging te creëren 
waarbij Ruud materiaal verloor en de partij. Intussen kreeg 
Ruud Wille remise aangeboden maar gezien de achterstand 
en enkele posities op de andere borden sloeg hij dit af. Hij 
had ook een pion meer, verkregen na een afwikkeling toen 
hij na de opening de witte stukken wist terug te dringen. In 
het partijvervolg volgden wat minder nauwkeurige zetten en 
wit verkreeg voldoende compensatie voor de pion zodat 
Ruud toch in remise berustte. Aan de ene kant naast hem zag 
hij Gerben Hendriks op de winst afgaan waar links van hem 
Paul de Freytas in een moeilijke stelling verzeild was ge-
raakt. Gerben kwam wellicht niet helemaal koosjer uit de 
opening. Echter zijn opponent gaf ergens de dekking van 
belangrijke velden op. Dat gaf Gerben de kans om de stelling 
open te breken. Zijn stukken kwamen binnen en zijn tegen-
stander had eigenlijk geen goede zetten meer. Een pion, nog 
een pion en uiteindelijk was stukverlies niet meer te voorko-
men. Paul wilde zwart vanuit de opening vastleggen via een 
aanval op de flank. Zijn tegenstander reageerde hierop het 
beste door via het centrum de tegenaanval te zoeken. Doordat 
hier de witte koning van Paul nog stond werd dit heel drei-
gend en zijn tegenstander toonde dit feilloos aan. Over zijn 
spel dit seizoen was Paul niet tevreden. Maar dat geldt voor 
meerdere spelers in het vierde! Bert Duijker kwam gelijk uit 
de opening en wist door een positionele combinatie de dames 
en enkele stukken te ruilen. De kans op remise leek groot 
maar wit haalde het maximale uit de stellingen vorder de 
druk op. Via de open h-lijn werd de koning opgejaagd met 
mat of stukverlies. In de partij van Ivo van der Gouw had 
zijn tegenstander met zwart na de opening aanvankelijk het 
betere spel nadat hij e5 kon doorzetten. Maar na een on-
nauwkeurigheid was het zwarte voordeel weg maar bleef hij 
te optimistisch spelen in een structureel mindere stelling. Ivo 
won enkele pionnen en won de partij! Bij deze 4-3 achter-
stand resteerde nog de partij van Steven Braun. Na een rusti-
ge opening probeerde Steven om zelf spel te krijgen de stel-
ling in het centrum te doorbreken door een loper en paard te 
geven voor een toren een 2 pionnen. Dit leek goed maar het 
gaf hem wel het probleem hoe het verder te spelen. Hij stond 
namelijk nog wel passief. Helaas had hij hier alweer wat 
tijdnood, waardoor niet de beste voortzetting volgde. Dit 
kostte hem een pion en verloor de balans in de partij. Lang-
zaam ging het steeds slechter en uiteindelijk was de stelling 
niet meer houdbaar. Zo eindigde ASV-4 teleurstellend als 9e. 
Dat zou normaal degradatie betekenen maar door de nieuwe 
competitieopzet kan ASV-4 toch op zaterdag blijven spelen. 
Het was een seizoen om gauw te vergeten. 
Gedetailleerde uitslag VDS-1 - ASV-4: Remco Pihajamaa 
(1895) - Ruud Verhoef (1927) 1-0; Jaap Staal (2034) - Bert 
Duijker (1837) 1-0; Kees Greevenbosch (1824) - Ivo van 
der Gouw (1812) 0-1; Bert Meester (1969)-Désiré Fassaert 
(1871) ½-½; Diederick Holtland (1840) - Paul de Freytas 
(1868) 1-0; Harm Schoten (1854)-Ruud Wille (1833) ½-½; 
Miguel Tervooren (1638) - Gerben Hendriks (1795) 0-1; 
Erwin Greven (1794) - Steven Braun (1763) 1-0.  
Eindstand 5-3. 
 
Uitslagen interne competitie 29e ronde (19 april 2018): 
P. Verhoef - Knuiman ½-½; Eggink - Hendriks ½-½; de Kort 
- R. Verhoef ½-½; R. Wille - van Willigen 1-0; Koen van 
Keulen - Passchier 1-0; Huizinga - Boonstra 1-0; van Buren - 
Marks 0-1; Gort-Kusters 0-1; Vermeer-Wijman 1-0; Veer-
man - Kooman 1-0; van Lotringen - Derendorp 1-0; Molla-
hosseini-J. Sanders ½-½; Diekema-Hartogh Heijs 1-0; Ber-
ben - Droop 1-0; Gubbels - Eisma 0-1; Stibbe - Gresnigt 0-1; 
Witman - Ruslan Bosch 0-1. 


