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Oploswedstrijd: De laatste stand van dit maandthema kwam 

uit een clubwedstrijd 
in Berlijn: Fischer – 
van Lagerstroom uit 
1958. Hoe wint 
zwart? U kreeg 5 
punten voor de goe-
de oplossing: 
1….Te3 2. Ld3, 
Kh5!! En wit heeft 
geen verweer tegen 
3…g5-g4 mat. 
Quizvragen:  
Wat was de eerste 
tweekamp om het 

wereldkampioenschap, die de Fide organiseerde? (1 punt) en 
wat werd de einduitslag? (2 punten). Het betrof de match 
Botwinnik–Bronstein, die eindigde in 12-12. 
 
Daglichtoernooi: A.s. dinsdag 6 april wordt weer de volgen-
de editie gehouden van deze middagschaakactiviteit. Loca-
tie: Nivon, Molenbeekstraat 26A. Meer informatie kunt u 
verkrijgen bij Jan Vermeer. Aanvang 14.00 uur. 
 
Externe competitie: Onze eerste drie teams hebben afgelo-
pen zaterdag weer met prima resultaten van zich laten horen. 
ASV-1 versloeg het louter uitwedstrijden spelende team van 
SOPSWEPS’29. Samen op pad waren zij aan het slot de 
weg een beetje kwijt want ASV-1 won met maar liefst 7-1 
en behield daarmee de koppositie. ASV-2 won, zij het 
enigszins fortuinlijk, met 5-3 van het laaggeklasseerde Dion 
Hardenberg-3 en heeft nu zelfs door het verlies van koplo-
per Almere de eerste plaats ingenomen. ASV-3 hield in de 
Achterhoek koploper Doetinchem op 4-4 en dat mag ook 
zeker een prima resultaat worden genoemd. 
 
ASV-1 haalt fors uit: Ons eerste laat er geen gras over 
groeien. De eerste plaats geeft kennelijk vleugels want te-
genstander SOPSWEPS’29 leed de grootste nederlaag in 
haar bestaan. Slechts twee remises stond ASV-1 toe. Pas bij 
een voorsprong van 5-0 kwam de eerste remise tot stand. 
Sander Berkhout won als eerste. Hij kreeg al snel een mooie 
stelling met aanval toen zijn tegenstander zich na ruim 2 uur 
spelen zomaar mat liet zetten. En het zou niet de eerste zijn 
die dat zou overkomen. Sander stond op dat moment overi-
gens al zo goed als gewonnen. Ook Olivier bouwde met wit 
een mooie aanval op. De vijandelijke koning stond in het 
midden en ook de stukken waren onvoldoende ontwikkeld. 
Olivier profiteerde hier handig van en zette een winnende 
aanval op die hij van zijn tegenstander met mat mocht be-
kronen. Ook Peter Boel bouwde meteen een aardige stelling 
op waarin de tegenstander zich passief opstelde. Peter won 
in de daarop volgende verwikkelingen 2 pionnen. Dit was 
voor zijn opponent voldoende om de strijd maar te staken. 
Hij stond dan ook wel verloren maar had het misschien nog 

wat kunnen proberen. Zo was het rond half vijf al 3-0 en 
kropen de overige partijen langzaam richting tijdcontrole. 
Remco de Leeuw was toen de volgende die een winstpunt 
liet noteren. Hij was ook goed uit de opening gekomen en 
bouwde met zwart een prima stelling op. Zijn tegenstander 
speelde planloos en kwam in tijdnood terecht. Hierin offerde 
hij meer uit paniek een stuk. Remco liet zich dit buitenkans-
je niet ontnemen en zette de partij daarna definitief naar zijn 
hand. Captain Frank Schleipfenbauer had intussen de resul-
taten van zijn teamgenoten met genoegen gadegeslagen. 
Zelf was hij in een wat minder geweldige stelling terechtge-
komen. Hij had de witte pionnen naar voren gelokt om hier 
voordeel uit te halen maar dit had juist een wat averechtse 
werking. Frank moest alle zeilen bijzetten. Toen de partij in 
de tijdnoodfase belandde kwam er een eindspel op het bord 
waarin de schade bleek mee te vallen al bleef het oppassen. 
Zijn tegenstander kwam eveneens in tijdnood en Frank 
kreeg steeds beter spel. Een matdreiging van zijn kant werd 
volledig overzien zodat Frank de 5-0 kon scoren en daarmee 
de winst definitief veilig stelde. Rond vijf uur kwam bij 
Eelco de Vries een puntendeling tot stand. Zijn tegenstander 
speelde gewoon goed en Eelco kon het Elo-verschil niet 
uitbuiten. Vlak na de tijdcontrole wist Wouter van Rijn zijn 
tegenstander te trucen. Zijn tegenstander werd matgezet. Het 
was de derde die middag die dit overkwam. Wouter had de 
hele partij gelijk tot iets minder gestaan. Na een pionoffer 
werd nauwelijks tot geen compensatie verkregen. Maar aan 
het eind was het dus toch Wouter die de volle buit pakte. 
Restte nog de partij van Otto Wilgenhof. En dat was nou 
juist de eerste partij waarvan Frank aan winst dacht. Otto 
heeft dan ook heel goed gestaan en na de 1e tijdcontrole 
zelfs gewonnen maar hij heeft verzuimd het af te maken. In 
het eindspel met beiden een toren en loper had Otto een 
kwaliteit kunnen offeren waarna 2 sterke vrijpionnen de 
beslissing hadden gebracht. Hij besloot echter eerst nog een 
pionnetje mee te pikken. Helaas voor onze ASV-er kon toen 
het kwaliteitsoffer niet meer en moest hij in remise berust-
ten. De 7-1 eindstand mocht er niettemin wezen. Met 1 
matchpunt voorsprong op Voerendaal en 2 punten op num-
mer 3 ’t Pionneke voert ASV-1 de ranglijst aan. Deze beide 
teams wachten nog in de laatste twee ronden. ASV- heeft 
promotie dus in eigen hand. Op 17 april volgt de eerste 
confrontatie: de thuiswedstrijd tegen het sterke Voerendaal. 
Gedetailleerde uitslag: O. Wilgenhof- T. Bottema ½-½; E. 
de Vries-F. Smeele ½-½; S. Berkhout-J. van den Berg 1-0; 
W. van Rijn- P. van Onselen 1-0; P. Boel-M. Geelen 1-0;  
R. de Leeuw –G. Pijl 1-0; O. Bruning – P. Rump 1-0; F. 
Schleipfenbauer – A. van Tuinen 1-0. Eindstand 7-1. 
 
Gelukkige winst ASV-2: Het heeft ons tweede afgelopen 
zaterdag bepaald niet tegen gezeten tegen het Overijsselse 
Dion Hardenberg-3. Toen ik captain Richard van der Wel 
donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijd vroeg naar 
de kansen zei hij optimistisch “we winnen met 6-2”. Heel 
anders klonk het zondagmiddag na de wedstrijd aan de tele-



foon. “Na 2 uur spelen dacht ik aan een 6-2 verlies zo slecht 
stond het er in diverse partijen voor”. Zelf had Richard de 
winst toen al zo’n beetje op zak. Zijn opponent, een jeugd-
speler, legde hem geen strobreed in de weg. Al snel kwam 
Richard twee pionnen voor en werd de stelling verder ver-
eenvoudigd via dameruil en verdwenen wederzijds wat 
stukken van het bord. Met uiteindelijk drie pionnen meer 
werd het een simpele winst. Voor Richard begon toen het 
lange wachten. Onverwacht kwam Sjoerd van Roosmalen 
opeens met de mededeling dat hij had gewonnen. Een pret-
tige verrassing want Sjoerd had een goede zet van zijn te-
genstander overzien waardoor deze een hele goede stelling 
kreeg en een pion meer. Sjoerd wist echter de stelling scher-
per te maken en mede hierdoor ging zijn tegenstander op zet 
18 volledig in de fout. Een onontkoombare combinatie met 
een dameoffer leverde een stuk en het punt op. De tegen-
stander van Kees Verkooijen liet rokade achterwege ging 
frivool met zijn paarden over het bord. Dit resulteerde in 
kreupele paarden en machtige lopers. Dit leverde al materi-
aal op maar aan het slot liet zijn tegenstander zich ook nog 
pardoes matzetten! Theo Jurrius verprutste de opening vol-
ledig en kwam 2 pionnen achter. Hierop ging hij “op zijn 
Richards verder”. Een speelwijze die ook bij uw redacteur 
bewondering oogst. Het kwam er op neer: stukken goed 
zetten en ervan uitgaan dat je de betere schaker bent! In 
naderende tijdnood van zijn tegenstander offerde Theo on-
verwacht een kwaliteit. Hierna heeft de witspeler niets meer 
gezien. Enkele zetten later was het uit. Ook hier een onver-
wacht maar niet minder welkom punt. Koert van Bemmel 
kwam volgens de tegenstander slecht uit de opening. Koert 
zelf had daar duidelijk een andere mening over. Volgens 
hem had hij een klein plusje. Koert was de eerste die de 
stelling opende. Hij dreigde daarmee een pion te winnen 
maar het betekende ook zwaktes in de eigen gelederen. Na 
een verkeerde voortzetting werd dit door zijn opponent 
keurig uitgebuit. Feitelijk verloor Koert eigenlijk meer van 
zichzelf. Fred Reulink zat met zijn hoofd nog in vakantiesfe-
ren. Hij kwam nog wel goed uit de opening maar miste in 
het middenspel de juiste voortzetting. Zijn tegenstander 
koos zonder enig plan de aanval. Fred reageerde hier niet 
goed op en werd volledig overvleugeld. Hij verloor enkele 
pionnen en bleef kansloos. Zijn tegenstander liet na afloop 
over zijn aanval weten: “de stelling was slechter dus daarom 
maar ten aanval en maar zien wat er van komt”. Dat Fred 
niet tevreden was over zijn partij mag duidelijk zijn. Het 
was daarmee 4-2 voor het tweede maar zowel Bert Buisman 
als Cees Sep stonden verloren. De tegenstander van Cees 
stond de hele patij beter. Bovendien werd de koningstelling 
van Cees door een ruil op f3 ernstig verzwakt. Maar in de 
fase net voor de tijdnood begon zijn tegenstander foutjes te 
maken. Hij verloor een pion en bleek vervolgens kansloos in 
het resterende toreneindspel. Een onverdiend punt maar 
daardoor niet minder welkom want de zege was daarmee 
een feit. Bert Buisman tenslotte kwam met een pion minder 
uit de opening maar ruimtevoordeel bood voldoende com-
pensatie. Gaandeweg het middenspel kwam zijn tegenstan-
der meer los. Daarbij werd een tweede pion gewonnen. Het 
toreneindspel van 5-3 pionnen was dan ook echt verloren 
maar zijn opponent werd nonchalant en verspeelde een pion. 
Daardoor was remise haalbaar maar Bert had al zoveel ener-
gie gestoken in de partij dat hij de laatste fout maakte en 
verloor. ASV-2 voert na deze gelukkige winst de ranglijst 
aan maar drie teams, Almere, Unitas-2 en ING-ESGOO-2 
liggen met een punt achterstand op de loer. In de slotronde 
wacht het duel van ASV-2 tegen Almere. Maar eerst staat op 
17 april het duel tegen Sneek op het programma. Ook deze 
klus moet eerst maar eens geklaard worden en dan zien we 
wel verder. 
Gedetailleerde uitslag: K. Rooda-B. Buisman 1-0; D. 
Klooster-K. van Bemmel 1-0; M. Trimp-C. Sep 0-1; G.J. te 

Bokkel-S. van Roosmalen 0-1; J. van Doorn-C. Verkooijen 
0-1; J. Reinders-T. Jurrius 0-1;B. Klapwijk-R. van der Wel 
0-1; E. Schuttert-F. Reulink 1-0. Eindstand 3-5 
 
Prima gelijkspel van ASV-3: Tegen koploper Doetinchem 
heeft ASV-3 een uitstekend 4-4 eindresultaat bereikt. Eén 
aflevering van EP is te weinig voor een verslag van deze 
wedstrijd. Daarvoor gebeurde er op de diverse borden te-
veel. Gerben Hendriks speelde zijn tegenstander zoek. Na 
pionwinst volgde een wanhoopsoffer en een snel punt. Erik 
Wille had eerst zijn tegenstander beet met een schijnoffer. 
Met het volgende stukoffer had hij alleen zichzelf tuk. Hans 
Rigter kon dankzij een schijnoffer remise bereiken vanuit 
benarde positie, waarna een remise van Ivo van der Gouw 
tegen Doetinchems aanwinst Roel Evertse volgde. Toen 
begon het pas echt. Van vijf tot half acht gebeurde vervol-
gens van alles. Erika Belle en Ruud Wille stonden gewon-
nen en Siert Huizinga en Johan van den Brink stonden 
slechter. 4-4 dus. Zo ging het ook, maar hoe … Eerst won 
Erika aan het eerste bord na stukwinst. Vervolgens kreeg 
Johan van den Brink drie zetten lang de kans een toren te 
winnen, maar hij zag het niet en verloor. Daarna tructe Siert 
Huizinga Theo Goossen in het eindspel. Siert rondde zijn 
truc echter niet goed af en gaf daarmee het gewonnen halfje 
meteen weer weg. Ruud Wille maakte met een verre vrijpi-
on tenslotte geen fout en zo kon even voor half acht de ge-
lijkmaker bijgeschreven worden. De wedstrijd werd overi-
gens via een sfeerverslag live via de site van Doetinchem 
weergegeven. Een prima initiatief. ASV-3 krijgt in de ko-
mende ronde thuis Lelystad op bezoek en moet in de geza-
menlijke slotronde in Lelystad nog tegen de nieuwe koplo-
per Meppel. ASV-3 kent normaal gesproken geen proble-
men maar nog één extra overwinning kan geen kwaad. 
Gedetailleerde uitslag: M. van Hal - E. Belle 0-1; C. Ne-
derkoorn - E. Wille 1-0; T. Goossen - S. Huizinga 1-0; R. 
Evertse - I. van der Gouw ½-½; P. Roessel-R. Wille 0-1; 
M. Kuper - H. Rigter ½-½; H. Haggeman - J. van den 
Brink 1-0; H. Steinhauer - G. Hendriks 0-1. Eindstand 4-4 
 
Uitslagen/standen 7e ronde KNSB en promotieklasse OSBO: 

 
KNSB 2e klasse D: ASV-1 – SOPSWEPS’29 7-1; Voeren-
daal –ZZICT-2 6½-1½; RSC ’t Pionneke – D4 4½-3½; 
Schaakmaat-1 – Paul Keres-2 4-4; Veldhoven – SMB-2 3-5. 
 
KNSB 3e klasse B: Dion Hardenberg-3 – ASV-2 3-5; Sneek 
– WSG Winterswijk 4-4; Almere – ING/ESGOO-2 3½-4½; 
ESG – Veenendaal 4-4; herikon bv/Borne–Unitas-2 2½-5½. 
 
Promotieklasse OSBO: Doetinchem–ASV-3 4-4; Lelystad-
Het Kasteel 4-4; Meppel-Wageningen-3 5½-2½; Schaak-
maat-2–Bennekom 3½-4½; De Toren–SMB-4 5½-2½. 

KNSB 2e klasse D  KNSB 3e klasse B: 
1 ASV-1 12 35½ 1 ASV-2 11 33½
2 Voerendaal 11 35½ 2 Almere 10 37½ 
3 RSC ’t Pionneke 10 26½ 3 Unitas-2 10 32½ 
4 Veldhoven 9  30 4 ING/ESGOO-2 10 31 
5 D4 8  28½ 5 WSG Winterswijk 7  29 
6 SOPSWEPS’29 7  26 6 herikon bv/Borne 6  26 
7 Schaakmaat-1 5  27½ 7 Veenendaal 6  25 
8 SMB-2 4  25 8 Sneek 4  25½ 
9 ZZICT-2 2  23½ 9 ESG 4  22 
10 Paul Keres-2 2  22 10 Dion Hardenberg-3 2  18 
 

Promotieklasse OSBO 
1 Meppel 11 37 6 ASV-3 8  27½
2 Doetinchem 11 31 7 Schaakmaat-2 6  24 
3 De Toren 10 33½ 8 Lelystad 5  25 
4 Het Kasteel 9  32 9 Wageningen-3 2  20 
5 Bennekom 8  30½ 10 SMB-4 0  19½ D


