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Oploswedstrijd: De tweezet van vandaag is van de Tsjech 

Karol Mlynka, 
gecomponeerd in 
1986. Het is vooral 
om te laten zien, dat 
er ook slechte pro-
blemen bestaan. Er 
zit kraak nog smaak 
aan, nauwelijks 
varianten. Maar 
alles klopt wel. 
Toch maar even 
oplossen dus. Wat 
is de sleutelzet? 
Oplossing: 1.De6. 
 

Rapidcompetitie: 
Zoals aangekondigd 

spelen we vanavond de vier laatste ronden in de rapidcom-
petitie van dit seizoen. Behoudt Remco de Leeuw zijn kleine 
voorsprong van een half punt op Guust Homs en wordt hij 
rapidkampioen of weet Guust de koploper nog te passeren?? 
Volgende week spelen we de volgende ronde weer in de 
interne competitie. 
 
Externe competitie: Het mocht zaterdag jl. helaas niet zo 
zijn voor ASV-2. Met 3 punten voorsprong maar nog wel 2 
rechtstreekse duels voor de boeg tegen de concurrenten ging 
het dan toch mis door twee 3½-4½ nederlagen. Zo ging Paul 
Keres-2 alsnog met de promotie aan de haal. ASV-1 sloot 
het seizoen af met een 4-4 gelijkspel tegen Vianen/DVP. 
ASV-3 hield kampioen Veenendaal knap op 4-4, terwijl het 
al gedegradeerde ASV-4 ook tegen Bennekom met 5-3 het 
onderspit moest delven. Goed nieuws was voor ASV-7 dat 
door een 4½-3½ overwinning op Het Kasteel-2 verzekerd 
bleef van behoud van de 2e klasse. ASV-6 tenslotte won met 
5½-2½ in de slotronde van Pallas-2 maar kon daar koploper 
UVS-3 niet meer mee achterhalen. In deze EP de eerste 
verslagen. 
 
Puntendeling bij ASV-1: Hoewel er niets meer op het spel 
stond werd er nog fel om de punten geknokt. Twee dagen 
eerder was op verzoek van tegenstander De Vrije Pion uit 
Vianen al een partij vooruit gespeeld. Otto Wilgenhof kwam 
daarin wel goed uit de opening maar zag daarna niet hoe hij 
verder moest. Hij miste zo enkele goede voortzettingen. Dit 
werd hem na afloop, nadat de partij in remise was geëin-
digd, door zijn opponent getoond. Op de wedstrijddag ble-
ken de Brabanders niet volledig op te zijn gekomen waar-
door Remco de Leeuw een gratis punt meepakte. Een mee-
vallertje dus voor het eerste. Bij Peter Boel liep het dit keer 
niet. Hij zag na de opening zijn loper op h6 buiten spel ko-
men te staan terwijl zijn tegenstander lang rokeerde. Peter 
speelde in het vervolg eigenlijk met een stuk minder en een 
verloren partij maar probeerde van alles. Maar toen hij ook 
nog eens via een truc materiaal verloor was het over. Daar-
entegen speelde Sander Berkhout juist een hele goede partij. 
Hij kreeg na een kwaliteitsoffer goed spel. Via het centrum 
kreeg hij kansen. Dit noopte zijn tegenstander de kwaliteit 
terug te geven. Dit bleek niet voldoende. Sander hield een 
gewonnen eindspel over. Rond de tijdnoodfase volgde het 
volgende winstpunt. Richard van der Wel koos via een kwa-
liteitsoffer voor koningsaanval. Winst werd eerst nog gemist 

maar een volgende kans liet Richard zich niet meer ontne-
men. In de partij van Wouter van Rijn bleven de kansen lang 
onduidelijk. Het werd een ingewikkelde partij met weder-
zijdse kansen. Uiteindelijk kwam het in het eindspel mis-
schien wel enigszins verrassend uit op een remise. Eelco de 
Vries trof een heel degelijke tegenstander. Deze gaf geen 
krimp en Eelco kreeg nergens een aanknopingspunt. In het 
toreneindspel ging het even mis. Dit positionele voordeeltje 
werd door zijn opponent zetje voor zetje uitgebuit en in een 
toreneindspel in winst omgezet. John Sloots kwam aardig uit 
de opening maar vond daarna niet de beste voortzetting. Een 
kwaliteitsoffer met 2 pionnen leek kansen te bieden maar 
zijn tegenstander kwam terug in de partij. In de tijdnoodfase 
bleken de pionnen te zwak en dat werd in het eindspel fa-
taal. Daarmee werd het 4-4 waarmee ASV-1 niet meer dan 
op een positie in de middenmoot beslag legde. 
Gedetailleerde uitslag: E. de Vries - U. Dresen 0-1; O. 
Wilgenhof - F. Lommers ½-½; W. van Rijn - U. Perschke 
½-½; R. de Leeuw - A. van Lanen 1-0 (Regl), S. Berkhout - 
J. Selten 1-0; P. Boel - T. Lemanczyk 0-1; R. van der Wel - 
H. Eshuis 1-0; J. Sloots - D. Kerstens 0-1. Eindstand 4-4  
 
ASV-2 grijpt naast promotie: Natuurlijk was de teleurstel-
ling na afloop groot. Maar in de slotronde kaapte het sterke 
en geroutineerde Paul Keres-2 het kampioenschap voor 
ASV-2 weg. Aanvankelijk ging het gelijk op. Dit resulteerde 
bij Sjoerd van Roosmalen in een degelijke remise, terwijl 
ook bij Theo Jurrius de vrede werd getekend toen er geen 
voordeel meer viel te behalen. Daarop volgden nederlagen 
van Daan Holtackers en Vincent de Jong. Daan leek via wat 
dreigingen de betere kansen te hebben. Zijn tegenstander 
gooide vervolgens olie op het vuur door met zijn dame op 
b2 in te slaan. Daan koos hierop voor een stukoffer maar de 
vijandelijke koning liep naar een veilige positie waarna de 
partij verloren ging. Ook bij Vincent de Jong ging het mis. 
Zijn tegenstander kreeg overwicht op de damevleugel en 
later kwam Vincent door de ongelukkige positie van zijn 
koning in een matnet terecht. Met deze 1-3 stand zag het er 
dus somber uit. Toch vocht ASV-2 terug voor de laatste 
kans die tot de 4-4 moest leiden. Frank Schleipfenbauer 
stond lang minder maar kwam terug in de partij. Zelfs tot 
vlak voor het eind dacht hij te kunnen winnen maar het 
pionneneindspel bleek remise omdat zijn tegenstandster de 
oppositie had. Maar in de resterende drie partijen stond 
alleen Koert van Bemmel beter. Bij Fred Reulink en Fokke 
Jonkman lag remise eerder voor de hand. Het zou onvol-
doende blijken. Fokke kreeg als eerste remise aangeboden. 
In een eindspel met 5 pionnen tegen loper en 1 pion had hij 
ook weinig keus. Daarna volgde het aanbod bij Fred Reu-
link. Ook hij kon niet weigeren. ASV-2 kon daarmee de 4-4 
niet meer behalen. Daar deed de knappe winst van Koert van 
Bemmel niets meer aan af. Niettemin kan terugkijken op een 
uitstekend seizoen. Helaas werd het niet bekroond. 
Gedetailleerde uitslag: S. van Roosmalen - E. Oosterom ½-
½; D. Holtackers - J.J. Janse 0-1; F. Schleipfenbauer - M. 
de Jonge ½-½; V. de Jong - J.B. Abcouwer 0-1; K. van 
Bemmel - H.P. van der Spek 1-0; F. Jonkman - P. van der 
Kooij ½-½; T. Jurrius - S. Kronemeijer ½-½; F. Reulink - 
K. Vreeken ½-½. Eindstand 3½-4½.  
 
ASV-3 snoept kampioen punt af: ASV 3 en Veenendaal 
speelden zaterdag met verschillende doelen. De latere kam-
pioen speelde om voldoende bordpunten te verzamelen om 



de titel binnen te halen, terwijl ASV 3 er alles aan deed om 
de a.s. kampioen beentje te lichten. Een en ander leidde 
vooral tot veel remises. Ivo van der Gouw kreeg na dameruil 
in iets mindere stand remise aangeboden. Dat kon niet afge-
slagen worden. Daarna werd door Veenendaal vredesvoor-
stellen van Erik Wille en Barth Plomp afgeslagen. De strijd 
leek dus echt te beginnen. Edgar van Seben toverde 17 zet-
ten theorie uit de hoge hoed, waarna het bord volledig in 
brand stond. In deze heksenketel maakte Edgar de verkeerde 
keuze. Een stukoffer bracht uiteindelijk ook geen redding. 
Onmiddellijk kregen Erik en Barth vervolgens weer remise 
aangeboden. Beiden hadden met zwartspelend daarbij niet 
veel te willen. Met een klein nadeel moesten ook deze pun-
tendelingen geaccepteerd worden. Ruud Wille had intussen 
een klein openingsvoordeel zien verzanden. In een volko-
men gelijke stand zonder mogelijkheden was dit de eerste 
remise na echte strijd. Wat restte waren drie borden met 
kansen voor ASV 3. Omdat Veenendaals concurrent Meppel 
al bordpunten verspeeld had, was Veenendaal intussen kam-
pioen. Een 4-4 voorstel werd door captain Erik Wille van de 
hand gewezen met “laten we het maar uitvechten”. Gonzalo 
Tangarife verspeelde zijn voordeel door te snel te spelen. Na 
dameruil restte een minder eindspel, dat de Veenendaler niet 
op winst speelde. Ook hier remise dus. Erika Belle voerde 
inmiddels de druk op de vijandelijke stelling op en winst 
leek aanstaande. In vliegende tijdnood kwam opponent van 
Niel met een gevaarlijke tegenaanval die Erika noopte voor 
zetherhaling te kiezen. Bert Buisman had een vroeg gewon-
nen kwaliteit inmiddels uitgebouwd tot een volle toren extra. 
De tegenstander liet zich dat nog bewijzen, maar dat veran-
derde niets aan de uiteindelijke uitkomst: 4-4. Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: B. Plomp-H. Brongers ½-½; G. 
Tangarife-T.J. Offringa ½-½; E. Wille-J. Verwoert ½-½; 
B. Buisman-L. Hovestadt 1-0; I. van der Gouw-G. du Cha-
tinier ½-½; R. Wille-B. van der Veen ½-½; E. Belle-M. van 
Niel ½-½; E. van Seben-A. Burer 0-1. Eindstand 4-4. 
 
ASV-4 verliest ook slotronde: ASV 4 had in de laatste ronde 
tegen Bennekom 1 met wat wind mee nog bijna een derde 
gelijkspel in de wacht gesleept. Bijan Zahmat opende het 
bal. Met sterke lopers maakte onze junior het routinier Jan 
Wouters heel moeilijk. Inventief spel leverde damewinst op 
en de 1-0. Hierna volgden goede remises, ook al van inval-
lers. Nico Schoenmakers was erg gedrongen uit de opening 
gekomen, maar onze vice-voorzitter bleef gewoon staan en 
remise was de beloning. Robert Naasz debuteerde verdien-
stelijk in de promotieklasse. De sterke Martijn Pauw kreeg 
nooit vat op de stelling van Robert en na zo’n 20 zetten 
schudden de spelers elkaar de hand. Hans Rigter speelde 
voor de derde keer in een jaar tegen Hotze Hofstra. Ditmaal 
raakte Hans al vroeg een pion kwijt en de compensatie was 
minimaal. Hofstra zette de stukken goed en in de tijdnoodfa-
se sloeg de Bennekommer toe. De tijdnoodfase leverde nog 
meer brokken op. Jacques Boonstra had na een pionopstoot 
in het centrum al geen beste stelling meer toen het in tijd-
nood mis ging. Jan Willem van Willigen stond lange tijd wel 
goed, maar in de tijdnoodfase kwamen de goede zetten niet 
meer. Ook Paul de Freytas stond lang niet best. Paul heeft 
echter de kwaliteit om dan te blijven staan en niet om te 
vallen. In tijdnood won de topscorer van het vierde een stuk 
en met een leuk slot de partij. Restte Martin Weijsenfeld. 
Hij leek als eerste te winnen, maar schoot toen een geweldi-
ge bok. Dameverlies! Vervolgens bleek zijn stelling zo goed 
dat de dame teruggewonnen kon worden, maar met twee 
pionnen tegen een stuk werd het toch lastig. Lang ging dat 
goed, maar het weggeven van de toren was teveel van het 
goede. 3-5, waardoor ASV 4 met slechts 2 punten afdaalt 
naar de eerste klasse.   Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: P. de Freijtas - B. Duijker 1-0; H. 
Rigter - H. Hofstra 0-1; J.W. van Willigen - M. van Lelie-
veld 0-1; B. Zahmat – J. Wouters 1-0; N. Schoenmakers - 
C. van Oosterwijk ½-½; J. Boonstra - P. van Hoorn 0-1; 
M. Weijsenfeld - H. Verhoef 0-1; R. Naasz - M. Pauw ½-
½. Eindstand 3-5. 
 
Het Zevende WINT!!: Met een zwaarbevochten overwin-
ning is ASV7 behouden gebleven voor de tweede klasse 
OSBO. Met onze 3½ bordpunt meer dan onze naaste rivaal 

stonden we er al ietsje gunstiger voor, maar met een over-
winning, hoe klein dan ook, zouden we zeker zijn van klas-
sebehoud. Het begon niet al te voorspoedig met een neder-
laag van Jans Askes met wit aan bord 8. De strijd ging na 
een lange rokade aan beide kanten lang gelijk op. Zwart 
begon aan te dringen en na de ruil van enkele stukken ston-
den de witte stukken plotsklaps vrijwel allemaal verkeerd en 
de partij ging verloren. Daarna begon ASV-7 aan een moei-
zame inhaalrace. Tjé Wing Au, die steeds beter op dreef 
raakt, speelde deze ronde met zwart aan het eerste bord en 
overklaste zijn tegenstander, die begon met het wegblunde-
ren van een paard in de opening. Met een aanval probeerde 
de tegenstander nog wat terug te doen maar na een simpele 
afruil kwam Tjé Wing in een winnend eindspel terecht. 
Ruud Verhoef met zwart aan bord 4 speelde de Scandinavi-
sche opening en hierbij kreeg wit een ontwikkelingsvoor-
sprong. Gezien de gesloten stelling kon het licht voordeel 
niet worden uitgebuit en na afruil van stukken ontstond er 
een remiseachtige stelling. Vanwege de stand weigerde 
Ruud 2x een remiseaanbod, maar uiteindelijk moest hij toch 
in remise berusten. Henk Kuiphof zat deze keer aan het 
tweede bord, om een (zeer) oude rekening te vereffenen met 
iemand waarvan hij 30 (!) jaar geleden had verloren. Met 
wit kwam hij heel goed te staan. Hij liet zich echter een 
kwaliteit ontnemen, maar dat betekende niet dat hij verloren 
kwam te staan. Met een lastig paard kon Henk 3x dezelfde 
stelling forceren en eindigde de partij in remise. Aan het 6e 
bord speelde Horst Eder weer een goede partij. Hij won een 
kwaliteit en met dame en toren werd de 7e rij veroverd. De 
tegenstander spartelde nog lang door maar moest uiteinde-
lijk de dame geven om mat te voorkomen. Nog even werd 
het spannend toen Horst vergat zijn klok in te drukken, met 
nog maar 3 minuutjes tijd. Gelukkig zag hij het voordat de 
vlag viel en speelde à tempo de partij uit. ASV-7 stond nu 
voor en met remises in de resterende partijen zou de over-
winning kunnen worden veiliggesteld. Aldus geschiedde. 
Bert Sigmond, die ter elfde ure bereid was gevonden als 
invaller op te treden (Bert: HULDE!) speelde met zwart een 
degelijke partij. Hij kwam moeilijk en gedrongen uit de 
Scandinavische opening maar net op een moment dat hij nog 
weinig aanknopingspunten had deed de tegenstander een 

wat mindere zet waarna Bert de twee 
zeer sterke vijandelijke paarden kon 
ruilen. Een verdedigbaar eindspel werd 
bereikt waar een pion winst werd ge-
pakt. Een remiseaanbod, tactisch ver-
antwoord gezien de stand en het ver-
loop aan de andere borden werd door 
de tegenstander aangenomen. Aan het 
5e bord speelde Ignace Rood met zwart 

de Russische opening, kwam steeds iets minder te staan en 
moest lang en nauwkeurig keepen om niet in groot nadeel te 
belanden. De tegenstander deed hier en daar wat mindere 
zetjes waarbij belangrijke tempi verspeeld werden en de 
stelling kon gelijk getrokken worden. Een paardeindspel met 
een handvol pionnen verzandde in wat heen en weer ge-
schuif en remise was het resultaat. Als laatste was Hedser 
Dijkstra bezig met zwart aan het 3e bord. Na een Scandina-
vische opening kwam hij passief te staan. In een spannend 
middenspel verbruikte de tegenstander veel meer tijd. Nadat 
zwart zelf de stelling had geopend kreeg hij weer spel. De 
tegenstander bood remise aan en dat was genoeg voor de 
volle winst voor ASV-7.   Ignace Rood 
 
Uitslagen interne competitie 28e ronde (20 april 2006): 
de Leeuw–Weijsenfeld ½-½; Schleipfenbauer–Jurrius ½-½; 
Hendriks –Tangarife 0-1; van Gemert – Jonkman 0-1; Naasz 
– Buisman ½-½; R. Wille – de Freytas ½-½; Verhoef – 
Hogerhorst 1-0; Vermeer – Steenhuis ½-½; Au–Hajee 0-1; 
Kuiphof – van Amerongen ½-½; Dekker – Dijkstra 1-0; van 
Buren – Zunnebeld ½-½; Eder – Veerman 0-1; Kelderman – 
Manschot 0-1; Koeweiden – Kooman ½-½; Bijlsma – Stra-
vers 0-1; Egging – Zandbergen 0-1; de Munnik–de Kok 0-1; 
Zuidema – Visser 1-0; van Vlerken – Giltay 1-0; Rietmeijer 
– Hartogh Heijs 0-1; Stibbe – de Goey 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van der Wel – Sep 1-0; de 
Leeuw – Verkooijen 1-0. 

Tjé Wing Au 1 
Henk Kuiphof ½ 
Hedser Dijkstra ½ 
Ruud Verhoef ½ 
Ignace Rood ½ 
Horst Eder 1 
Bert Sigmond ½ 
Jans Askes 0 


