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: Donderdagavond in Activiteitencentrum
Schreuder, Vlamoven 22-24, tel. 026-3696970
Tel. aanmelden: M. Weijsenfeld 06-12618253
ASV op internet:
http://www.asv-schaken.nl
e-mail: info@asv-schaken.nl

51e jaargang no. 44

Oploswedstrijd: Deze stelling komt uit de partij Chapman Horner gespeeld in een toernooi uit 1978 in Blackpool. Zwart
aan zet wint. Oplossing:
1...Txf3 2. Pxf3 en nu wint
2...Le8 de witte dame.
Clubavond: Inderdaad, het is
even wennen. Voor één keer
spelen we op een dinsdagavond. Vanavond is er gewoon een interne competieronde. Na de kerst sluiten we
het schaakjaar 2012 op donderdag 27 december af met
een gezellig avondje Fischer
Random Chess. Ik wens u
alvast hele fijne Kerstdagen en een prettige jaarwisseling.
Externe competitie: Alle ASV-teams (alleen de jeugd van
ASV-11 was vrij) kwamen afgelopen week in actie voor een
nieuwe competitieronde. We begonnen met 2 nederlagen.
ASV-7 verloor met 4½-3½ bij UVS-4 en diezelfde avond ook
ASV-13 met 5-1 van Rhenen-2. Maar gaandeweg ging het
steeds beter. ASV-9 speelde een dag later met 4-4 gelijk uit
tegen Doetinchem-2. Vorige week donderdag deelden ASV-6
en De Schaakmaat-1 de punten: 4-4. Toen kwamen ook de
eerste overwinningen. ASV-5 bleef koploper via een 6-2 zege
op WDC uit Duiven. ASV-8 versloeg De Schaakmaat-5 met
4-2 en ASV-12 - De Toren-10 eindigde in een 5-1 zege. Een
dag later won ook ASV-10 van Voorst-3. Daar werd het 4-2
voor ons team. Ook afgelopen zaterdag was behoorlijk succesvol. ASV-1 bleef koploper via een 5-3 zege op De Groninger Combinatie-3. Alleen ASV-2 verloor. De Pion was
met 5-3 net te sterk. De 4½-3½ winst van ASV-3 met 4 invallers op het Amsterdamse wedstrijd Fischer Z was sensationeel. De winst van ASV-4 op Veenendaal-3 was ook heel
welkom. Ook daar werd het 4½-3½ in Arnhems voordeel. In
deze EP de eerste verslagen.
Vijfde zege voor ASV-1: De koppositie bleef keurig in tact
met een handvol overwinningen in evenzoveel ronden. ASV
werd keurig in het zadel geholpen door de tegenstander van
Otto Wilgenhof die al vrij snel de dame liet vangen. Dit buitenkansje liet Otto zich niet ontnemen. Na zo’n 3 uur spelen
ging het mis bij Léon van Tol aan bord 1. In een vrij gelijkwaardige stelling overzag hij bij een tactische afwikkeling een
zet en ging mat. Michiel Blok kwam aanvankelijk goed uit de
opening. Beiden zochten de aanval die door zijn tegenstander
net iets beter werd opgezet. Michiel’s pogingen stranden en
zijn tegenstander kreeg het beste van het spel maar had te
weinig tijd om dit verder te verwezenlijken en koos daarom
voor remise. Daarna kwam ASV-1 weer op voorsprong via
Remco de Leeuw. Na een rustige partijopzet ontstond een
complexe stelling met veel ruimte voor beiden. De stukken
van zijn tegenstandster stonden echter wat ongelukkig. Daar
profiteerde Remco op fraaie wijze van. Stukwinst was het
gevolg. Bij Wouter van Rijn zag het er ook gevaarlijk uit maar
had de stelling wel onder controle. Het bleef lang spannend.
Beide spelers waren ook in tijdnood gekomen. Wouter bleek
het allemaal goed te hebben getaxeerd. Toen zijn tegenstander
een kwaliteit offerde pakte hij deze rustig mee en bereikte een
eenvoudig gewonnen stelling. Dirk Hoogland zette een gevaarlijke aanval op en offerde daarbij een stuk en later nog
een kwaliteit. Een aanval die meer verdiende dan er uiteindelijk uit kwam. De vijandelijke koning kon net ontsnappen en
het geïnvesteerde materiaal zag Dirk niet meer terug. Bob
Beeke probeerde van alles in zijn partij terwijl zijn tegenstander verder niets ondernam. Bob kon op een gegeven moment
voor pionwinst kiezen maar gaf de voorkeur aan het houden
van de betere stelling boven een stelling met wat meer complicaties. Zijn tegenstander bleef echter goed verdedigen en
Bob kwam niet verder en werd zelfs wat verrast door een
remiseclaim van 3 keer dezelfde stelling. Dit bleek inderdaad
het geval. Eelco de Vries tenslotte werd vanuit een gelijke
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stelling onder druk gezet door zijn tegenstander. Eelco verdedigde goed en er ontstond uiteindelijk een stelling met zware
stukken en lopers van ongelijke kleur waarbij Eelco 2 pionnen
meer had maar zijn tegenstander initiatief. Onze ASV-er hield
de stelling onder controle en sleepte na de volle speeltijd de
winst binnen.
Gedetailleerde uitslag: Groninger Combinatie-3 – ASV-1:
David Slagter (2179) – Léon van Tol (2210) 1-0; Milan Mostertman (2234) - Eelco de Vries (2172) 0-1; Gert Jan Rauw
(2126) – Dirk Hoogland (2132) 1-0; Maurice Schippers
(2196) – Wouter van Rijn (2163) 0-1; Milan Heller (1955) –
Michiel Blok (2136) ½-½; Klaas Abma (1839) – Bob Beeke
(2272) ½-½; Amir Nicolai (2150) – Otto Wilgenhof (2163) 01; Evie Wamelink (2100) – Remco de Leeuw (2170) 0-1.
Eindstand 3-5.
Verlies voor ASV-2: Tegen het sterke team van De Pion uit
Roosendaal vertaalde het ratingverschil zich in de 5-3 nederlaag. En dan miste De Pion ook nog eens Stefan Colijn (Elo
inmiddels 2320) aan de topborden. Een terechte uitslag dus
maar het tweede heeft zich kranig geweerd. Koert van Bemmel speelde actief maar de stelling vervlakte daarna snel.
Toen het evenwicht was bereikt werd remise overeengekomen. Bij Richard van der Wel werd door beiden het nodige
gerommeld op de koningsvleugel. Richard had wellicht wat
meer ruimte maar moest ook rekening houden dat zijn tegenstander geen kansen kreeg via de f-lijn. Er was, zo bleek, voor
beiden geen reden om te forceren waardoor dan ook de logische remise ontstond. Bij Martijn Boele wilde het niet lukken
deze keer. Hij had zijn dag niet en kwam niet in het stuk voor.
Zijn tegenstander overheerste in het centrum en Martijn kon
daar niets tegenover stellen. Een doorbraak in het centrum
besliste de partij in feite. De partij tussen Frank Schleipfenbauer was vrij cruciaal. Er was een interessante stelling ontstaan waarbij hij wat voordeel leek te hebben. In de ingewikkelde stelling verbruikte Frank meer tijd mede waardoor het
voordeeltje verdween. Hij zette nog wel een aanval op die zijn
tegenstander ongedaan wist te maken. Deze was in die fase
net iets handiger ook door de tijdsdruk bij Frank. Het zat dus
net niet mee in deze partij en dat was toch wel een tegenvaller
want er was meer verdiend. John Sloots had het in zijn partij
heel moeilijk en moest knokken om overeind te blijven. Beide
spelers kwamen in grote tijdnood. In die fase bood John remise aan. Dit werd door zijn opponent aangenomen gezien de
stellingen op de overige 3 borden die de thuisclub bij de stand
van 3½-1½ voldoende uitzicht bood op nog een bordpunt en
daarmee de overwinning. Ook Sjoerd van Roosmalen speelde
aan het topbord een interessante partij. Hij heeft het heel goed
gedaan zeker als we het Eloverschil in aanmerking nemen.
Zijn tegenstander offerde een pion die hij via actief spel terug
won. Het eindspel wat tenslotte ontstond werd door zijn tegenstander heel precies in winst omgezet. Sjoerd kon dit ondanks goed tegenspel niet verhinderen. Het enige winstpunt
kwam op naam van Sander Berkhout. Zijn tegenstander maakte een positionele fout waarna Sander beter kwam te staan en
dit voordeel langzaam maar zeker wist te vergroten. Zijn tegenstander gaf nog een kwaliteit om erger te voorkomen maar
dit was maar van tijdelijke aard. Peter Boel speelde de moeilijkste partij van allemaal. Na dameruil ontstond een stelling
met interessant stukkenspel waarin veel gemanoeuvreerd
moest worden. Na een wat vage combinatie kreeg wit een
ogenschijnlijk voordelige stelling maar het was allemaal allerminst duidelijk. Peter sloeg remise af en bracht zijn tegenstander nog aardig in het nauw maar deze wist net te ontsnappen met remise.
Gedetailleerde uitslag De Pion - ASV 2: Stefan Docx (2335)
- Sjoerd van Roosmalen (2097) 1-0; Pim Eerens (2108) Martijn Boele (2054) 1-0; Thierry Penson (2190) - Frank
Schleipfenbauer (2090) 1-0; Jan van Mechelen (2196) Koert van Bemmel (2077) ½-½; Ludo Tolhuizen (2158) Richard van der Wel (2111) ½-½; Andy Baert (2142) - John
Sloots (2091) ½-½; Bart Peeters (1949) - Sander Berkhout
(2074) 0-1; Jan Schuurmans (2079)-Peter Boel (2013) ½-½.
Eindstand 5-3.

ASV-3 wint verrassend: ASV-3 begon tegen promotiekandidaat Fischer Z met 4 invallers en leek bij voorbaat kansloos.
Na 2 uur spelen leek het daadwerkelijk een zware middag te
gaan worden, maar gaandeweg werd duidelijk dat het geluk
aan Arnhemse zijde stond. De eerste meevaller was voor Daan
Holtackers. Na een lastige manoeuvreerfase met veel stukkenruil leek de partij in een remiseachtig toreneindspel terecht te
komen maar in plaats van dames te ruilen overzag zijn tegenstander een flauw éénzet-trucje en gaf zijn dame weg. Invaller
Tony Hogerhorst beleefde weinig plezier aan zijn partij. Vanuit de opening kwam hij in een lastige stelling terecht met een
zwakke geïsoleerde pion op d6. Hij probeerde nog tegenspel
te krijgen maar dit kwam niet van de grond. Bij Fred Reulink
kwam al snel een interessante stelling op het bord. Helaas liet
Fred na om na zijn korte rokade zwarts Pf4 te verhinderen. De
koningsaanval die volgde bleek veel sterker, namelijk beslissend, dan hij tevoren ingeschat had. De invallers Siert Huizinga en Désiré Fassaert consolideerden de tussenstand met twee
remises. Siert kwam niet al te actief uit de opening, maar bleef
rustig staan en wikkelde af naar een stelling met alleen nog
zware stukken, waarin niet veel meer te proberen viel. Désiré
kwam wat gedrongen maar solide uit de openingsfase en bleef
in het vervolg nauwkeurig verdedigen. Later wist hij zich los
te werken en af te wikkelen naar een eindspel met ongelijke
lopers. De vierde invaller, Murat Duman, speelde een sterke
partij tegen een tegenstander met 300 elopunten meer. In een
ingewikkelde stelling begon deze een combinatie, maar overzag daarbij een sterke tussenzet van Murat, die een pion won
maar vervolgens wel in de verdediging moest. De situatie
bleef erg lastig waardoor beiden in tijdnood kwamen. Murat
bleek daarin de handigste. Zijn tegenstander haalde de 40ste
zet niet. De stand was weer gelijk met nog 2 partijen te gaan.
Theo Jurrius overzag al vroeg in de partij een dreiging van
zijn tegenstander en moest daardoor de rest van de middag
blijven verdedigen. Nadat zijn tegenstander een winstvariant
had gemist lukte het Theo om het overwicht van zijn tegenstander te neutraliseren en na wat afwikkelingen bleef er een
remise pionneneindspel over. Koen Maassen van den Brink
speelde een degelijke partij. Hij kreeg vanuit de opening
overwicht, maar zijn tegenstander verdedigde hardnekkig. In
de tijdnoodfase wist Koen met een combinatie een pion te
winnen en af te wikkelen naar een toreneindspel. Het was lang
niet duidelijk of het te winnen was maar Koen bleef geduldig
manoeuvreren en bereikte uiteindelijk toch een gewonnen
stelling. Al met al was er dus wat geluk voor ASV-3, maar
niettemin toch een fraaie overwinning.
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag Fischer Z – ASV-3: Casper Blaauw
(2245) – Daan Holtackers (2012) 0-1; Jos Teeuwen (2105) –
Theo Jurrius (1991) ½-½; Bram van Dijk (2013) – Fred
Reulink (1984) 1-0; Maarten Veldt (2143) – Murat Duman
(1830) 0-1; Rein Barendregt (1971) – Koen Maassen van
den Brink (2004) 0-1; Robbert van ’t Kaar (2051) – Tony
Hogerhorst (1758) 1-0; Niels Bouton (2069) – Siert Huizinga (1853) ½-½; Jeroen Kroos (1971) – Désiré Fassaert
(1822) ½-½. Eindstand 3½-4½.
Belangrijke winst ASV-4: Door een 4½-3½ zege op Veenendaal-3 heeft ASV-4 weer aansluiting gekregen. Hele belangrijke punten dus! En dat terwijl er met maar liefst 5 invallers
werd gespeeld (Siert, Désiré, Murat en Tony waren doorgeschoven naar ASV-3 terwijl Wouter Abrahamse was verhinderd). Het tekent weer de sterkte van ASV in de breedte want
de spelers uit het roemruchte ASV-5 vingen dit moeiteloos op.
Kees Sep opende met een remise. Wellicht stond hij iets makkelijker toen hij het remiseaanbod kreeg. Hij hield het dan ook
een 20-tal minuten in beraad om ook de andere partijen te
bekijken en nam remise vervolgens aan. Daarna kwam ASV-4
op voorsprong door Ruud Wille. Hij kwam met zwart iets
beter te staan maar koos niet de sterkste voortzetting in het
middenspel waarna hij op een afwikkeling moest ingaan die
oud ASV-er Johan van den Brink een iets beter eindspel gaf.
Deze blunderde echter waardoor Ruud simpel een stuk won.
Gerben Hendriks vergrote de voorsprong. Hij profiteerde in de
opening van een foutje van zijn tegenstander. Deze sloeg in de
opening met de e-pion terug op d4 i.p.v. met de c-pion. Daardoor kwam diens koning in gevaar. Wit moest daardoor wel
lang rokeren maar dit in combinatie met de zwarte loper op g7
bracht Gerben groot voordeel. Daarna was het snel afgelopen.
Martin Weijsenfeld bracht de stand op 3½-½. Hij moest eerst
een vroege koningsaanval pareren en kon toen met wit het
centrum openen, terwijl de zwarte koning nog in het midden
stond. Niet veel later kon met een trucje de belangrijke pion
op d5 geslagen worden. Daarna won hij nog een pion waarna
een eindspel overbleef van toren + ongelijke lopers. De witte a
pion kwam snel op a6 en nadat de zwarte toren de a-lijn verliet om elders een pion te pakken was promotie van de vrijpion al snel onvermijdelijk. Winst leek ASV-4 niet meer te
kunnen ontgaan maar het werd nog krap. Anne Paul Taal was
intussen in vreselijke tijdnood gekomen waarbij zijn toren op
de h-lijn weinig velden had. Anne Paul opende de stelling in
de slotfase op de damevleugel maar had aan de andere zijde
ook een kwaliteit kunnen winnen. Zijn tegenstander speelde

het in de tijdood van Anne Paul bepaald niet sterk maar onze
ASV-er kwam net even wat tijd tekort en ging op de 37e zet
door de vlag. Erik Wille speelde weer een sterke partij maar
kon geen beslissend voordeel krijgen. Daarvoor nam hije net
even teveel risico waardoor hij een pion verloor. Na de 40 zet
volgde een tactisch remiseaanbod van zijn kant in een stelling
met praktische tegenkansen dat door zijn tegenstander werd
aangenomen. Er was nog een half punt nodig voor de winst.
Die moest komen uit de partij van Ivo van der Gouw omdat
Rob Huberts in de andere partij inmiddels een nadelig eindspel had. Ivo hield de stelling keurig gesloten waarna zijn
tegenstander geen mogelijkheden meer zag en zich bij remise
neerlegde. Rob Huberts was met wit goed uit de opening
gekomen. Hij had het loperpaar en de koning van de tegenstander stond nog in het centrum. Rob offerde een pion in de
verwachting een kansrijke aanval te kunnen starten. De stelling van de tegenstander bleek echter goed houdbaar. De geofferde pion zag hij niet meer terug en werd tenslotte noodlottig.
Lang gevochten edoch zonder positief resultaat voor hem. De
2 matchpunten smaakten echter naar meer!!
Gedetailleerde uitslag Veenendaal-3 - ASV-4: Mike van Niel
(1961) - Kees Sep (1934) ½-½; Benno van der Veen (1937) Ivo van der Gouw (1866) ½-½; Ron Flohr (1923) - Martin
Weijsenfeld (1869) 0-1; Arjen Loonstra (1886) - Erik Wille
(1943) ½-½; Marcel Flohr (1917) - Anne Paul Taal (1948)
1-0; Johan van den Brink (1858) - Ruud Wille (1892) 0-1;
Henk Don (1918) - Rob Huberts (1848) 1-0; Dennis Flohr
(1828) - Gerben Hendriks (1885) 0-1. Eindstand 3½-4½.
ASV-jeugd: Onze A-jeugd speelde op zaterdag 6 december
weer 2 spannende wedstrijden tijdens de slotdag in de Promotieklasse van de KNSB-jeugdcompetitie. Tegen het Bussumse
BSG A1 verloor Jan Pieter Lourens al in de opening een stuk
en was daarna kansloos. Bryan Hieltjes bouwde langzaam een
iets betere stelling op. Toen zijn tegenstander de dame verspeelde was het snel uit. Xadya van Bruxvoort kreeg een wat
vreemde opbouw tegen het Schots op het bord en stond moeilijk tot de tegenstander een verkeerde combinatie aanging.
Xadya loste dit goed op en kwam gewonnen te staan. Na een
schoonheidsfoutje (ze overzag een kleine maar gemene winnende combinatie) maakte ze het zonder te dralen rustig af.
Bent Schleipfenbauer moest toen het winnende halfje binnen
brengen. Hij had in het middenspel ergens een pionnetje gewonnen. Helaas liet hij toe dat in het eindspel het paard van de
witspeler een goed veld vond en een gevaarlijke vrijpion kon
creëren. Daarna zat er niet meer dan een remise in maar gelukkig was dit wel voldoende voor de 2½-1½ zege. In de
tweede wedstrijd tegen Baarn-A2 kwamen Bryan en Bent al
vlot goed te staan. Bryan speelde echter wat te snel en zag zijn
voordeel langzaam wat verdwijnen. Maar daarna kwam hij
terug en besloot zijn paard te offeren in het eindspel. Gelukkig
(of was het geniaal?) was het resterende eindspel geforceerd
af te wikkelen naar een eindspel waar zijn tegenstander alleen
de h-pion en de loper van de verkeerde kleur overhield. Goed
gezien en gespeeld van Bryan. Even voordat Bryan de remise
hield kon Bent zijn openingsvoordeel omzetten in een gewonnen stelling. Een promotie met alle zware stukken (en dus 1
extra dame!) op het bord bracht de uiteindelijke winst. 1½-½
voorsprong voor ons team met nog 2 partijen te gaan. Daarvan
was echter op dat moment nog weinig te voorspellen. Jan
Pieter had zijn partij goed opgezet en er ontstonden wat gaten
rond de koning van de tegenstander. Xadya speelde een lastige partij en had het zichtbaar moeilijk. En toen plotseling....
hadden beiden een punt te pakken! 3½-½ voor ASV dus!
Daarmee belandde ASV net onder de middenmoot boven bv.
BSG A1 en De Schaakmaat A1. Een moeilijke start van dit
seizoen leverde pas na de 5e wedstrijd het eerste matchpunt
op. Teamleider Frank Schleipfenbauer was wel erg tevreden
over de uiteindelijke prestaties. De tegenstand in de eerste 4
ronden was zwaar en het zat met name Bent in de 3e en 4e
ronde tegen anders waren toen al matchpunten gepakt. Xadya
had het de eerste 3 ronden moeilijk maar scoorde daarna 4 uit
4! Voor Bryan was dit het eerste seizoen op dit niveau. Het
begin met 0 uit 4 was dan ook duidelijk zwaar maar daarna
kreeg hij de smaak te pakken met een eindsprint van 2½ uit 3!
Jan Pieter had het moeilijk. Net van de middelbare school af
en te druk om regelmatig te schaken, dat verklaart natuurlijk
veel. Wel mooi om dan toch met winst je jeugdschaakcarriere
af te sluiten. En dan Wisse....nog maar net een half jaar kunnen schaken en dan meteen in de eerste echte wedstrijd een
halfje pakken en dat op dit landelijk KNSB-niveau. Dat belooft nog veel voor de toekomst.
Frank Schleipfenbauer
Scores: Bord 1: Bent 3-7; Bord 2: Xadya 4½-7; Bord 3: Jan
Pieter 1-4; Bord 4: Bryan 2½-7; Bord 4; Wisse ½-2.
Uitslagen interne competitie 14e ronde (13 december 2012):
Homs-Sloots ½-½; R. Wille-Woestenburg 1-0; van AlfenVermeer 0-1; Mogendorff-Hogerhorst 0-1; Huizinga - Kooij
1-0; P. Verhoef – Koeweiden 1-0; de Munnik – Viets 1-0; van
Vlerken – van der Krogt 0-1; van Deursen - de Goeij 1-0;
Zuidema – Visser 1-0; Stomphorst – Stibbe 1-0.

