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57e jaargang no. 6      donderdag 8 februari 2018
Oploswedstrijd: De tweezet van vorige week was van Yury 
Antonov, die er de 1e prijs mee won in het concours 1981 

van Shakhmaty. Wit geeft 
mat in 2 zetten. Oplos-
sing: 1. Pg7. 
 
Ledenvergadering: Van-
avond starten we vanaf 
19.30 uur met de jaarlijk-
se ALV. Na afloop hier-
van gaan we schaken. De 
3e rapidavond en de extra 
competitie staan op het 
programma. 
 
Bibliotheek: A.s. zaterdag 
zitten we vanaf 13.00 uur 
weer in de hal van Rozet 

voor de eerste schaakdemo in dit voorjaar. Bent u in de stad 
kom dan ook een partijtje mee schaken. We hopen weer 
zoveel mogelijk bezoekers achter de borden te krijgen om te 
laten zien hoe leuk het schaken is in de hoop dat men dit ook 
bij ASV op de clubavond wil meemaken! 
 
ASV-online zoekt leden: Sinds 17 november jl. is er een 
team gevormd, ASV-online, dat tegen andere teams in de 
Benelux op het internet schaakt bij www.online-schaken.nl. 
Momenteel schaken wij met 30 man, terwijl 32 mag. Daar-
om zoeken wij nog 2 schakers, speelsterkte is niet belangrijk 
Vindt u het leuk, meldt u zich aan. U speelt 6 partijen simul-
taan. Als u 2 partijen hebt afgerond, dan bezorgt de teamcap-
tain u 2 nieuwe partijen. U bent van harte welkom. Verdere 
inlichtingen kunt u krijgen bij Jan Vermeer en André de 
Groot, captain en co-captain.  Jan Vermeer 
 
Externe competitie: Wisselende resultaten waren er vorige 
week in de competitie en bekerwedstrijden. Zo won ASV-8 
het inhaalduel tegen Mook-2 met 4½-1½. Tegelijkertijd 
werden er 2 OSBO-cupwedstrijden gespeeld. ASV-4 won 
moeizaam met 3½-½ van Wageningen-4 en plaatste zich 
hiermee bij de laatste 8. ASV-5 werd echter uitgeschakeld 
via een 0-4 nederlaag tegen Zutphen-1. Afgelopen zaterdag 
zorgde alleen ASV-4 voor de volle winst. Zij versloegen 
UVS-3 met 6-2. De andere 3 zaterdagteams verloren. ASV-1 
leed opnieuw een nederlaag. SISSA-2 ging er met een 6-4 
zege vandoor. Ook ASV-2 verloor. Daar was SISSA-3 met 
4½-3½ net te sterk. Datzelfde gold voor ASV-3 want ook 
tegenstander Amsterdam-West won met 4½-3½ en pakte zo 
dus beide matchpunten. Volgende week starten onze OSBO-
teams aan ronde 5. Daarover meer in de volgende EP.  
 
ASV-1 door nederlaag verder in problemen: Door de 4-6 
nederlaag tegen het Groningse SISSA-2 is ASV-1 onder de 
streep beland. Nog is er van alles mogelijk in de laatste 3 
ronden omdat er nog tegen 2 concurrenten wordt gespeeld 
maar dan moet er wel worden gewonnen want op bordpun-
ten staat ASV-1 een straatlengte achter. Het begon al snel 
met een nederlaag van Wouter van Rijn. Hij had duidelijk 
een off-day want met een simpel vorkje in de openingsfase 
verloor hij een stuk en was daarna kansloos. Wel probeerde 
hij nog wat spel te krijgen maar zijn tegenstander kreeg 
aanval en Wouter kon daar niets tegenover stellen. Peter 
Boel leverde een punt via een gestroomlijnde winst. In de 
stelling van de tegenstander hing op een gegeven moment 
van alles en deze had bovendien op b2 ingeslagen wat een 
vergiftigde pion leek. Een tegenvaller was daarna de neder-
laag van Bob Beeke. Hij stond met zwart vrij snel goed. Hij 
won in de opening een pion maar stak toen heel veel tijd in 
de stelling om de winst te vinden daar waar hij beter had 
kunnen afwikkelen om zijn voordeel te bewaren. Nu ont-
stonden er in tijdnood foutjes en zo kantelde de stelling en 
verloor Bob. Michiel Blok raakte een pion achter en had 
daarvoor geen compensatie. Misschien had hij iets meer 
ruimte maar het was vergeefse hoop dat dit nog iets zou 

kunnen opleveren. Dit lukte dan ook helaas niet. Invaller Jan 
van de Linde, voor de verhinderde Tom Bus, zorgde voor 
een strakke winst. Hij kwam gelijk uit de opening. Toen zijn 
tegenstander dacht een pion van Jan te veroveren pakte dit 
anders uit en won Jan een kwaliteit tegen deze pion. Jan kon 
vervolgens op winst spelen en kwam met zijn torens op de 
2e rij binnen waarna niet veel later het punt kon worden 
genoteerd. Het werd zelfs ook nog 3-3 door Murat Duman. 
Hij verkreeg ook een prettige stelling met meer ruimte. Zijn 
tegenstander had geen enkele tegenspel. Het to-
ren/lopereindspel met uiteindelijk een pion meer zag er al 
gunstig uit en toen ook de torens werden geruild was het 
lopereindspel simpel gewonnen. Otto Wilgenhof had na de 
opening ook eenvoudig gelijkspel bereikt. Zijn tegenstander 
bood na zo'n 1½ uur remise aan maar Otto sloeg dit af omdat 
hij zonder problemen kon doorspelen. Toch bleef de stelling 
daarna in evenwicht. Maar na enkele mindere zetten moest 
Otto een kwaliteit geven waarna de stelling door zijn tegen-
stander goed werd geneutraliseerd en Otto zijn stelling niet 
meer kon houden. Ook Eelco de Vries stond aanvankelijk 
minimaal gelijk of had misschien zelfs een klein plusje. Hij 
offerde een pion maar ging daarna te ver door in zijn pogin-
gen om activiteit te creëren. Zo verloor ook hij het eindspel. 
Pieter Verhoef kwam ook zonder problemen gelijk te staan. 
Beiden probeerden er iets van te maken daar waar afgewik-
keld had kunnen worden naar remise. Pieter raakte een pion 
achter maar verdedigde heel goed in een dubbel toreneind-
spel. Hij verloor zelfs nog een 2e pion maar had zoveel spel 
dat zijn tegenstander een pion moest teruggeven. In het ver-
dere partijvervolg hield Pieter de stelling keurig remise.  De 
partij van Dirk Hoogland was met wisselende kansen. Eerst 
leek het een makkelijke winst te worden, later wisselden de 
kansen. In het eindspel moest Dirk een stuk geven. In die 
fase speelde zijn tegenstander het niet goed. Dirk wist de 
laatste pion te ruilen waarna zijn tegenstander nog probeerde 
om met toren en loper tegen toren te winnen maar Dirk hield 
dit koeltjes remise. Het verlies met 4-6 was daarmee wel een 
feit. Er zijn teveel spelers uit vorm, was de conclusie van 
Otto. In de laatste 3 ronden moet er nog hard gewerkt wor-
den om uit de degradatieproblemen te komen. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - SISSA-2: Otto Wilgenhof 
(2198) - Paul ten Vergert (2231) 0-1; Wouter van Rijn 
(2142) - Floris van Assendelft (2363) 0-1; Bob Beeke 
(2305) - Koen Lambrechts (2265) 0-1; Eelco de Vries 
(2254) - Renze Rietveld (2281) 0-1; Pieter Verhoef (2056) - 
Arjan Dijkstra (2202) ½-½; Michiel Blok (2123) - Frits 
Rietman (2235) 0-1; Dirk Hoogland (2058) - Benno de 
Jongh (2004) ½-½; Peter Boel (2082) - Casper Rupert 
(2013) 1-0; Jan van de Linde (2112) - Jorn Torenbosch 
(1708) 1-0; Murat Duman (1929) – Ernst-Jan Pastoor 
(1950) 1-0. Eindstand 4-6. 
 
ASV-2 mist de vorm: Door de 3½-4½ nederlaag van ASV-2 
tegen SISSA-3 staat ons tweede opeens net boven de degra-
datiestreep. De afstand met de laatste 2 is nog wel 2 match-
punten maar toch is het oppassen. ASV-2 speelde zonder 
Sander Berkhout, daarvoor speelde Bart de Kort. Ook tegen-
stander SISSA-3 miste een belangrijke kracht. Dus daarmee 
was het in evenwicht. Dat bleef het ook vrij lang. Eerst 
kwam er een vrij snelle remise op het wedstrijdformulier 
toen Sjoerd van Roosmalen dit aanbod kreeg. Er was nog 
weinig gebeurd toen deze remise werd beklonken. Datzelfde 
gebeurde bij Daan Holtackers. In een gelijke stelling kreeg 
ook hij remise aangeboden. Ook dit halfje werd gepakt. Niet 
veel later was het ook bij Fred Reulink opeens remise daar 
waar captain Richard van der Wel het idee had dat Fred een 
goede stelling had waarin hij rustig kon doorspelen. Kenne-
lijk waren er toch remisewendingen in de stelling. Toen 
Richard op dat moment de borden langs ging bleek ASV-2 
er helemaal niet zo goed voor te staan. Mick van Randtwijk 
kreeg het volgende remiseaanbod. Zijn tegenstander had 
duidelijk minder tijd maar Mick vertrouwde zijn stelling niet 
zo. Gezien de stand op de overige borden kreeg Mick het 



advies door te spelen. Dit pakte verkeerd uit. Enkele mindere 
zetten waren aanleiding tot zijn verlies. Toen vervolgens ook 
Theo Jurrius in het eindspel kansloos werd gelaten leek een 
nederlaag onvermijdbaar maar het duel kreeg toch nog een 
wending. Eerst won Frank Schleipfenbauer. Hij stond aan-
vankelijk heel gedrongen maar werkte zich los en raapte 
vervolgens hier en daar wat op wat hem de winst bracht. 
Richard van der Wel moest in de fase dat Mick verloor wat 
forceren. Het leek een onverantwoorde actie maar in een 
vreselijk moeilijke stelling pakte het goed uit. Ook de tijd-
nood van zijn tegenstander speelde een rol. Zo stond het 
opeens vanuit het niets 3½-3½ en leek de 4-4 en een match-
punt heel dichtbij. Bij Bart de Kort was weinig gebeurd en 
remise leek een logische uitslag. Maar in de slotfase verre-
kende hij zich. Hij dacht met een trucje een stuk te winnen 
maar juist hij verloor een stuk en daarmee het eindspel. Zo 
won SISSA-3 en passeerde zo ASV-2 op de ranglijst.  
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - SISSA-3: Sjoerd van Roos-
malen (2058) - Tjaart Offringa (2070) ½-½; Frank 
Schleipfenbauer (2136) - Eric Jan Walinga (1990) 1-0; 
Theo Jurrius (2072) - Andrey Tsyganov (1951) 0-1; Ri-
chard van der Wel (2014) - Edim Salihbegovic (1939) 1-0; 
Fred Reulink (1964) - Carl Hoekstra (1905) ½-½; Mick 
van Randtwijk (2004) - Maarten Hemmes (1929) 0-1; Daan 
Holtackers (1893) - Elias Oude Brunink (1870) ½-½; Bart 
de Kort (1920)-Mathijs de Jong (--) 0-1. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-3 krijgt te weinig: In de wedstrijd tegen het op papier 
sterkere Amsterdam-West had ASV-3 uiteindelijk zeker een 
matchpunt verdiend maar bleef toch met een nederlaag ach-
ter. ASV-3 kwam via Remco Gerlich op voorsprong doordat 
zijn tegenstander niet kwam opdagen. Na een uur wachten 
was het punt daar. Wouter Abrahamse volgde daarna met 
een snelle remise door zetherhaling. Er was in die partij nog 
weinig gebeurd. Quirine Naber verloor vervolgens waarna 
Johan Wolbers ASV-3 weer op voorsprong zette. Hij trof 
met wit een op rating vrij goede tegenstander die tot dusver-
re 4 uit 5 had gescoord. De opening was wat lauwtjes. Dat 
veranderde toen zwart het plan vatte om na de opening met 
Tb8, a6 en b5 de pionnenstructuur van Johan onder vuur te 
nemen. Die counterde echter vrij scherp met b4 waardoor 
veel lijnen zich openden. Het gevolg was dat wit een positi-
oneel kwaliteitsoffer aanbood door zijn toren op a1 te geven 
voor de gevaarlijke zwartveldige loper op g7. Dit leverde wit 
actief stukkenspel op met een koning voor zwart die het wat 
koud kreeg. Zwart had echter materieel voordeel en zeker 
ook kansen om de stelling dicht te slaan of materiaal verder 
uit te bouwen. Hierbij overzag hij uiteindelijk toch een mo-
gelijkheid voor Johan, waarmee deze winnend de konings-
stelling wist binnen te komen. Analyse via de computer zag 
op verschillende momenten meer solide voorzettingen voor 
beiden maar de complexe stelling was ideaal voor een man-
tegen-man gevecht. Freek Hooning besloot zijn onlangs 
bestudeerde openingsvariant eens in de praktijk te testen. 
Zijn tegenstandster koos voor een opstelling, waarbij al snel 
de witveldige lopers geruild werden en er een ongeveer 
gelijke stelling ontstond. Toen zij op de 24e zet remise aan-
bood (Freek stond een fractie beter) leek het hem toch ver-
standig dit te accepteren. De stand kwam daarmee op 3½-2½ 
in ons voordeel en de beide nog resterende partijen van Anne 
Paul en Paul stonden gelijk tot zelfs iets beter. Helaas bleken 
de taxaties van Freek in de praktijk niet uit te komen. Koen 
Maassen van den Brink kwam met zwart minder uit de ope-
ning. Nadat er veel was afgeruild belandde hij met een pion 
minder in het eindspel. Door nauwkeurig te verdedigen kon 
hij uiteindelijk zijn loper en paard opofferen tegen 2 pionnen 
van tegenstander die dan 2 paarden zou overhouden. Die gaf 
remise toen dit niet te verhinderen was. De tegenstander van 
Anne Paul Taal verbruikte in de opening veel tijd terwijl er 
een redelijk bekende stelling op het bord kwam. In het mid-
denspel werd het tactisch en offerde onze ASV-er een pion 
en na een paar zetten had hij er twee terug. Ook had zijn 
tegenstander beduidend minder tijd. Na een aantal nederla-
gen zag Anne Paul eindelijk een overwinning aan de hori-
zon. Verstandiger zou zijn geweest om nu remise aan te 
bieden en zo het team aan een matchpunt te helpen, maar hij 
dacht wel te kunnen winnen. Helaas ging hij “achteruit voet-
ballen” en speelde zo zijn opponent in de kaart die zette 
rustig een aanval op die Anne Paul te weinig actief bestreed 
en zo kwam de stand door dit verlies op 3½-3½. Alleen de 
partij van invaller Paul Schoenmakers was nog bezig. Deze 
partij ging vrijwel gelijk op tot in het eindspel, Paul dacht te 
winnen door het hebben van de verste vrijpion. Helaas ging 
het niet op en bleef de vijandelijke koning net binnen “het 
vierkant”. En zo ging zijn tegenstander er nog met de volle 
winst vandoor en daarmee beide matchpunten. Een ongeluk-
kige nederlaag dus voor ASV-3. 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Amsterdam West: Remco 
Gerlich (1904) - NO 1-0 (Regl.); Johan Wolbers (2029) - 

Frans Schoffelmeer (2083) 1-0; Koen Maassen van den 
Brink (2008) - Johan Lubbers (2027) ½-½; Wouter Abra-
hamse (1974) - Ron Klein (1975) ½-½; Anne Paul Taal 
(1890) - Jeroen Cromsigt (1940) 0-1; Freek Hooning 
(1828) - Yvette Nagel (1963) ½-½; Quirine Naber (1719) - 
Remco Hillebrandt (2000) 0-1; Paul Schoenmakers (1818) 
- Thomas Hufener (1896) 0-1. Eindstand 3½-4½. 
 
Ruime winst voor ASV-4: Eindelijk was er weer winst voor 
ASV-4. Het nog puntloze UVS-3 werd met 6-2 geklopt. 
Gerben Hendriks zorgde voor de 1-0 na een rustige partij 
waarin hij zijn stukken langzaam op de juiste plekken kon 
zetten. De zwaktes in zijn stelling, voornamelijk f7, kon hij 
netjes verdedigen. Zijn tegenstander verbruikte echter veel 
tijd, heel veel tijd zelfs want hij ging al op zet 18 door de 
vlag. In de eindstelling was niet veel aan de hand, misschien 
had Gerben een klein plusje. Bij Désiré Fassaert ontstond na 
de opening en volkomen gelijke stand. Om een snelle remise 
uit de weg te gaan koos hij voor een wat riskante zet waarop 
zijn tegenstander goed reageerde. Désiré moest daarna alle 
zeilen bijzetten om niet in groot nadeel te komen. Dat lukte 
en toen wit in een stelling met een klein plusje remise aan-
bood was er ook gezien de stand op de andere borden geen 
reden om dit te weigeren. Steven Braun verloor daarna on-
verwacht. Hij begon goed en zijn tegenstander kon alleen 
maar verdedigen. Omdat Steven het af wilde maken ging hij 
lang nadenken. Hierdoor kwam hij flink in tijdnood. Hij 
miste een aantal kansen gemist en zelf na die kansen, had hij 
nog druk op de vijandelijke stelling. Maar na 24 zetten miste 
hij een belangrijke pionwinst en waarschijnlijk verloor hij zo 
de partij. Door hevige tijdnood deed hij de zetten meer op de 
automatische piloot. Er werd nog een kans gemist. In plaats 
daarvan deed hij een slechte verdedigende zet. Hij maakte 
het daarna af door ongedekte stukken aan te vallen. Op een 
gegeven moment overzag hij een penning. Hierdoor verloor 
hij teveel en gaf op. Maar daarna pakte ASV-4 drie bordpun-
ten op rij en was de wedstrijd gespeeld. Ivo van der Gouw 
kreeg vanuit de opening spel op de koningsvleugel, zijn 
tegenstander op de damevleugel. De zwarte aanval kon wor-
den gestopt. Vervolgens won Ivo eerst een stuk en later de 
partij zonder enig tegenspel van zwart. Ruud Wille bereikte 
niets na de opening. Sterker nog gaandeweg kreeg zijn te-
genstander vat op de stelling en kreeg het initiatief in han-
den. Toen deze een actief paard tegen een verdedigende 
loper van Ruud veranderde het meteen. Het was nu Ruud die 
actief spel kreeg, met zijn koningspionnen oprukte onder-
steund door de zware stukken en sterke witte loper en daar-
mee de vijandelijke koningsvleugel uiteen sloeg naar winst. 
Vervolgens zette Bert Duijker met zijn winst ASV-4 op een 
4½-1½ voorsprong. Bij Bert was het een gelijkopgaande 
partij geweest waarbij hij geen voordeel wist te behalen. Na 
een grote ruil had hij een paard, zijn tegenstander een loper. 
Toen zijn tegenstander bij een ruil een pion inleverde was 
het eindspel gewonnen al duurde het nog 20 zetten. Voor 
Ruud Verhoef was het in de opening al opletten. Wit speelde 
in een koningsgambiet op de aanval maar zijn koning bleef 
in het centrum. Dit gaf hem mogelijkheden de stelling in 
evenwicht te houden. Na een afwikkeling koos Ruud in een 
dame/toreneindspel voor eeuwig schaak. De laatste winstpar-
tij kwam voor rekening van Paul de Freytas. Hij kreeg de-
zelfde tegenstander als vorig seizoen en wat hij vreesde 
gebeurde. Er kwam een Oerang-Oetang (1.b4) op het bord 
waartegen Paul slechts een saaie variant kent. Een in eerste 
instantie slecht lijkende zet zette Paul aan het denken. Het 
werd een uit nood geboren pionoffer met goede aanvalskan-
sen. Zijn tegenstander koos voor een ongelijk lopereindspel 
waarbij diens pionnenstructuur veel slechter was dan die van 
Paul. Dat werd de UVS-speler tenslotte fataal. Zo kwam de 
eindstand tenslotte op 6-2. Een belangrijke zege! ! 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - UVS-3: Ruud Verhoef 
(1927) - Klaus Wüstefeld (1794) ½-½; Bert Duijker (1837) 
- Marcel Krivec (1633) 1-0; Désiré Fassaert (1871) - Jorik 
Quint (1789) ½-½; Ruud Wille (1833) - Elwin Berlijn 
(1809) 1-0; Gerben Hendriks (1795) - Simon van Dijk 
(1642) 1-0; Ivo van der Gouw (1812) - Ruud van der Spoel 
(1890) 1-0; Paul de Freytas (1868) - Lambert Hofman 
(1756) 1-0; Steven Braun (1763) - Ron van Dijk (1741)0-1. 
Eindstand 6-2. 
 
Uitslagen interne competitie 20e ronde (1 februari 2018):  
de Kort - Knuiman 0-1; Peters - de Mol 0-1; Kusters - van 
Amerongen ½-½; van Belle - Derendorp 1-0; van Kuijk - 
Eder 1-0; van Buren - Mercan 1-0; Veerman - Arends 1-0; 
Schunck - Kooman 0-1; Zuidema - Kees van Keulen 0-1; 
Mollahosseini - Gort 0-1; J. Sanders - van Lotringen 0-1; B. 
Hamers - Meijer 1-0; Nieuwenstein - Gubbels 0-1; Stibbe - 
Hartogh Heijs ½-½; Wierts - Samman 0-1; Burger - Droop 
0-1; Joost Gresnigt - Rijmer ½-½. 


