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Oploswedstrijd: Vorige week hadden we een tweezet van de 
Pool Marian Wrobel uit 1957. Wrobel is weer eens zo'n 
naam om te kennen. Zijn eerste probleem maakte hij in 

1922, (toen hij 16 was) 
maar pas in 1926 werd 
hij echt gegrepen door 
de problemistiek. Bij 
zijn overlijden in 1960 
had hij ruim 900 pro-
blemen op zijn naam 
staan. Hij won tientallen 
eerste prijzen. Wit geeft 
mat in twee zetten. Op-
lossing: 1. Pe2-c3. 
 
Nieuw gezicht: Vorige 
week mochten we Rob 
Rietbergen verwelko-

men. Hij was onlangs vanuit Steenwijk, waar hij bij de plaat-
selijke schaakvereniging speelde, in Arnhem komen wonen. 
Bij onze schaakdemo onlangs in de bibliotheek is hij enthou-
siast gemaakt om eens bij ASV te komen kijken. Zo had de 
schaakdemo meteen succes!! Rob, veel schaakplezier bij 
onze vereniging!! Aardig om te vertellen hierbij is dat zijn 
oom, J.P. Rietbergen, bij ASV vroeger voor velen een ge-
ducht tegenstander is geweest. De ouderen onder ons zullen 
zich dit vast nog goed herinneren. Helaas nam Marc Egging 
onlangs afscheid. Hij kon het schaken de laatste tijd al niet 
meer combineren met zijn werk maar intussen is hij ook nog 
eens uit Arnhem vertrokken. Dat deed hem besluiten ASV, 
waar hij met plezier 4 jaar lid is geweest, vaarwel te zeggen. 
 
Rapidcompetitie: Na de voorlaatste rapidavond heeft Léon 
van Tol zijn leidende positie behouden en zelfs vergroot. 
Met 1½ punt voorsprong op Wouter van Rijn en zelfs 2 op 
Guust Homs en Otto Wilgenhof lijkt de rapidtitel Léon niet 
meer te kunnen ontgaan. De stand zal ik in een volgende EP 
plaatsen. De 4e en tevens laatste rapidavond van dit seizoen 
(vanwege de diverse feestdagen die dit seizoen op donderdag 
vallen is deze competitie, zoals u wellicht nog weet, met een 
speelavond ingekort) is op donderdag 2 april a.s. 
 
Externe competitie: De zaterdagronde leverde enkele goede 
resultaten op. Zo won ASV-1 in Limburg met 4½-3½ van 
Voerendaal-2 en met deze belangrijke punten lijkt men zo 
goed als veilig. ASV-2 blijft in de race met koploper Caïssa 
in de strijd om het kampioenschap (dit duel staat voor de 
volgende ronde op het programma!!) door een moeizame 
4½-3½ zege op Wageningen-2. ASV-3 verloor met 5½-2½ 
van koploper Almelo, dat op de beslissende momenten ster-
ker was. Een incompleet ASV-4 liet een steek vallen door 
met 4-4 gelijk te spelen tegen Zutphen. Deze en volgende 
week zijn de andere teams alweer aan de beurt. Afgelopen 
maandag speelde ASV-8 al tegen Doesborgh-2. Deze EP 
was toen echter al afgerond. ASV-7 speelt vanavond een 
belangrijke wedstrijd tegen Bennekom-2. Het zevende is 
nog niet helemaal veilig en mag deze wedstrijd dan ook niet 
verliezen. ASV-6 speelt vanavond in Mook tegen de plaatse-
lijke trots terwijl ASV-10 voor een uitwedstrijd naar Rheden 
gaat, dat op de gedeelde 1e plaats staat. Morgenavond gaat 
ASV-9 op bezoek bij De Toren-11j. Deze wedstrijd is mo-
gelijk beslissend in de titelstrijd. Kom onze spelers dus ook 
aanmoedigen in het Olympus in deze belangrijke ontmoe-
ting! Er is nog een wedstrijd die avond. ASV-11 gaat naar 

Huissen voor de wedstrijd tegen Variant-2j . Volgende week 
donderdag speelt ASV-5 nog thuis tegen het Groesbeekse 
PION-2. Dan ook de bekerstrijd voor de OSBO-cup van 
ASV-4 tegen De Elster Toren. Maar nu eerst de verslagen 
van de zaterdagteams. 
 
Belangrijke zege ASV-1: De verre reis naar het Limburgse 
land kreeg zijn beloning. Met een minimale 4½-3½ zege op 
Voerendaal-2 staat ASV-1 opeens weer in de middenmoot 
op een ogenschijnlijk veilige afstand van de degradatie-
streep. De strijd opende met een puntendeling van Peter 
Boel. Hij bereikte aanvankelijk niets. Door te forceren pro-
beerde hij kansen te krijgen maar dit liep op niets uit. Sterker 
nog het was zelfs riskant. Gelukkig bleek zetherhaling de 
veilige weg naar remise. ASV-1 kwam op achterstand door 
een nederlaag van Sander Berkhout. Hij verkoos met zijn 
dame een uitval maar deze kwam volledig buitenspel te 
staan. Doordat daarmee een belangrijk verdedigend stuk 
ontbrak was de stelling daarna niet meer te houden. Hierna 
sloeg ASV-1 toe. Met drie zeges op rij werd de basis gelegd 
voor de latere nipte zege. Eelco de Vries was in een inge-
wikkelde stelling op de koningsvleugel veel sneller dan zijn 
opponent op de damevleugel. Door een fout van de Limbur-
ger werd het duel nog sneller beslist. Remco de Leeuw volg-
de het goede voorbeeld van zijn teamgenoot. Een klein 
voordeeltje werd met vaste hand uitgebreid naar een steeds 
grotere plus. Voor een sterk paard moest zijn tegenstander 
wel een kwaliteit offeren. Daarmee was de angel echter uit 
de stelling en Remco moest daarna wel even oppassen maar 
hield de stelling goed bij elkaar en sloeg vervolgens toe. 
Wouter van Rijn vergrootte de voorsprong. Hij speelde een 
gedegen partij. Even kwam Voerendaal 2 nog terug in de 
wedstrijd. Otto Wilgenhof won in de opening wel een pion, 
maar zijn koning bleef in het centrum achter. Zijn tegenstan-
der opende daarop de stelling dwars door het centrum. Met 
succes won hij vervolgens in de aanval. Belangrijk was het 
uitstekende spel van Léon van Tol in de tijdnoodfase. Hij 
had het lang moeilijk maar toen het snel moest, ging het 
goed en verdween het nadeel. Toen de remise daar veilig 
gesteld leek, nam captain Richard van der Wel genoegen met 
een puntendeling. Hij had de hele partij de andere borden 
goed in de gaten gehouden en steeds heel berekenend ge-
schaakt en geen risico genomen voor de winst. Na zijn remi-
se volgde niet veel later het beslissende halfje van Léon van 
Tol. ASV-1 trok zo met 3½-4½ aan het langste eind. 
Gedetailleerde uitslag: Marcel Winkels-Léon van Tol ½-½; 
Camiel Peerlings - Sander Berkhout 1-0; Arno Henzen - 
Otto Wilgenhof 1-0; Tom Bus - Eelco de Vries 0-1; Luc 
Zimmermann - Remco de Leeuw 0-1; Jan Fober - Wouter 
van Rijn 0-1; Lars Severens - Peter Boel ½-½; Diana Da-
lemans - Richard van der Wel ½-½. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-2 blijft in de race: ASV-2 moest de wedstrijd tegen 
Wageningen 2 beginnen met een 1-0 achterstand, aangezien 
Sjoerd van Roosmalen zijn vooruitgespeelde partij helaas 
had verloren. Invaller Erik Wille zorgde echter al vroeg voor 
de gelijkmaker. Vanuit een gelijk opgaande opening zocht 
Erik zoals gebruikelijk snel een weg naar de vijandelijke 
koning op. Een ongelukkige reactie van zijn tegenstander 
leverde een stuk en de overwinning op. Theo Jurrius volgde 
met een snelle en, zoals later bleek, beslissende remise. Zijn 
tegenstander liet Theo niet in zijn spel komen, waardoor hij 
veel tijd nodig had om de goede zetten te vinden. Theo's 
remisevoorstel werd vervolgens geaccepteerd. Met de vol-



gende uitslagen nam het tweede een stevige voorsprong. De 
tegenstander van John Sloots speelde een gambiet dat door 
John goed opgevangen werd. Hij wist de pion te behouden 
en de stelling te consolideren; toen zijn tegenstander in een 
wanhopige poging nog een pion gaf, was het pleit beslecht. 
Fred Reulink wist vanuit de opening een goede stelling te 
bereiken. Zijn tegenstander offerde daarop een pion voor 
initiatief, maar Fred was niet onder de indruk en wist ook 
een tweede pion te winnen, zonder dat zijn tegenstander echt 
gevaarlijk kon worden. Een mataanval beëindigde deze partij 
in stijl. Hierna was Wageningen weer aan de beurt. Daan 
Holtackers wist na de opening zijn stelling uit te bouwen 
naar een (zeer) voordelige positie, maar had daar veel tijd 
voor nodig. In de cruciale fase was het tijdgebrek doorslag-
gevend: de lichte stukken van de tegenstander konden niet 
langer passief gehouden worden. Ook een wanhoopsoffen-
sief mocht niet meer baten. Koert van Bemmel kwam snel 
moeilijk te staan, maar de stelling was verdedigbaar. Toen 
Koert echter de kans miste om de lopers van de donkere 
velden te ruilen, ontwikkelde zijn tegenstander een gevaar-
lijk initiatief. Koert vond nog een aardige truc, maar zijn 
tegenstander reageerde hier prima op en wist Koerts koning 
in een matnet te lokken. De beslissing kwam deze keer van 
Frank Schleipfenbauer. Na een gelijk opgaande opening 
kwam hij minder te staan. Met een pionoffer dacht hij dit te 
kunnen verhinderen, maar de reactie van zijn tegenstander 
onderschat. Frank rechtte echter zijn rug en wist de stelling 
zo te compliceren dat zijn tegenstander de weg kwijtraakte. 
Het toreneindspel werd vervolgens overtuigend naar winst 
gevoerd. Al met al was de 3½-4½ overwinning een terechte 
uitslag van deze spannende wedstrijd. Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag: Erwin Oorebeek - Sjoerd van 
Roosmalen 1-0; Kees Stap - Koert van Bemmel 1-0; Karel 
Scholten - John Sloots 0-1; Robin van Leerdam - Theo 
Jurrius ½-½; Richard Christians - Daan Holtackers 1-0; 
Clemens de Vos - Fred Reulink 0-1; Eric Smaling - Frank 
Schleipfenbauer 0-1; Daan Binnenwijzend-Erik Wille 0-1. 
Eindstand 3½-4½. 
 
Terechte nederlaag ASV-3: Koploper Almelo was uiteinde-
lijk gewoon de betere ploeg. Op zich verdiend. Op maar 
liefst 7 borden had Almelo een duidelijk Elo-overwicht en 
dat vertaalde zich in een 5½-2½ zege. Toch duurde het tot 
een kwartier voor de eerste tijdscontrole voordat de eerste 
uitslagen tot stand kwamen. Eerst verloor Kees Sep. Hij was 
ook al bepaald niet fit aan de wedstrijd begonnen. Na de 
opening kreeg hij een redelijke stelling maar vergat echter 
tijdig c3-c4 te spelen waardoor zijn tegenstander een vrijpion 
kreeg op d4. Daarna ging de kaars langzaam maar zeker uit. 
Ook Siert Huizinga zag zijn partij verloren gaan. Zijn tegen-
stander bereikte vanuit de opening een klein voordeeltje. 
Siert liet daarbij iets te veel toe. Hij offerde daarop een pion 
voor initiatief maar dat leverde weinig op. In de tegenaanval 
won zwart nog een pion en vervolgens de partij. Intussen 
had Ivo van der Gouw knap iets teruggedaan door zijn partij 
te winnen. Naar eigen zeggen was hij al na 2 zetten uit de 
theorie. Het gevolg was dat hij met wit in de opening en in 
het middenspel enigszins passief stond. Na enige tijd volgde 
een afwikkeling waar zijn opponent niet volledig op inging. 
Daarna stond zwart passief maar nog steeds binnen de remi-
semarge. In de tijdnood van Ivo maakte zwart echter enkele 
fouten waar Ivo goed van profiteerde. Door een nederlaag 
van Ruud Wille kwam de stand op 3-1. Hij verzuimde zijn 
40e zet te doen, bleef in gedachten terwijl de laatste secon-
den wegtikten en verloor op tijd. Of het eindspel voor hem 
remise te houden was, was de vraag maar wit had zeker de 
beste papieren. Na een gelijkopgaande partij was Ruud met 
zwart passief komen te staan na enkele planloze zetten. Wit 
brak door en won een pion. Dat had hij na de 40e zet tot 
winst moeten zien te brengen. Zover kwam het vanwege 
tijdsoverschrijding niet. Barth Plomp, normaal altijd een 
zekerheidje, ging nu in de opening in de fout en stond daarna 
de hele tijd passief. Ook kreeg hij nog eens een aanval op 
zijn koning te verduren. Op een gegeven moment net na de 
tijdcontrole was de stelling niet meer te verdedigen. 4-1 
achter en nog 3 partijen te gaan waar niet meer dan 3 remises 
uit zouden komen, zo was de verwachting. Dit kwam uit. 
Paul de Freytas speelde een leuke partij waarbij hij op een 
gegeven moment een pion achterstond maar een sterk loper-

paar had. Om niet in een slecht eindspel verzeild te raken 
moest hij een kwaliteit offeren. Met intussen 2 pionnen meer 
had hij het beste van het spel maar door hebberigheid in het 
eindspel sloeg hij nog een pion in plaats van eerst de onder-
ste rij met de koning te verlaten. Daardoor had hij een eind-
spel met een kwaliteit achter maar 3 pionnen meer echter de 
koning was afgesloten. Om de koning erbij te betrekken 
moest Paul een pion offeren maar hij kwam er daarna niet 
meer door met zijn pionnen. Invaller Koen Maassen van den 
Brink (voor Jan Knuiman) speelde een uitstekende partij aan 
bord 1. Hij kwam beter uit de opening en had meer ruimte 
voor zijn stukken. Hij had echter geen goed plan, de stelling 
werd geopend en de zware stukken geruild. Het gelijke lope-
reindspel was potremise. Een prima invalbeurt!! Jochem 
Woestenburg was de enige die op een hogere Elo kon bogen 
ten opzichte van zijn opponent. Hij kwam wat moeizaam uit 
de opening maar wist later vrijwel gelijk spel te bereiken. Na 
de tijdcontrole resteerde een eindspel waarin zijn tegenstan-
der het nog wel even probeerde maar ook dat leverde niets 
op. Remise dus. In de volgende wedstrijd tegen Sneek-2 
staat handhaving in de KNSB-competitie centraal. 
Henk Jan Paalman - Koen Maassen van den Brink ½-½; 
Edwin Sarink - Jochem Woestenburg ½-½; Maurice 
Schippers - Kees Sep 1-0; Ben Poelstra - Barth Plomp 1-0; 
Manfred Lukas - Ivo van der Gouw 0-1; Jan Willem 
Brinks-Ruud Wille 1-0; Zagar Zeeman-Siert Huizinga 1-0; 
Alvin Jutba - Paul de Freytas ½-½. Eindstand 5½-2½. 
 
ASV-4 verspeelt punt: Ons vierde heeft in de wedstrijd tegen 
Zutphen een matchpunt laten liggen. Murat Duman was de 
speeldatum vergeten en op het laatste moment kon geen 
vervanger meer worden opgetrommeld. Met 7 spelers werd 
het toch nog 4-4 en eigenlijk had men gewoon moeten win-
nen want Martijn Boele liet zich beetnemen in een totaal 
gewonnen toreneindspel met een vijandelijke dolle toren en 
Martin Weijsenfeld sloeg remise af met het oog op de stand 
van dat moment, nam teveel risico en verloor. Tot zover 
enkele hoofdpunten in deze wedstrijd. ASV-4 miste de ba-
sisspelers Erik Wille en Koen Maassen van den Brink. Zij 
waren uitgeleend aan hogere teams. Daarvoor in de plaats 
speelden Martijn Boele en Robert Naasz. Vanuit de regle-
mentaire 1-0 achterstand speelde Erika Belle remise. Zij 
taxeerde het eindspel als minder en bood tijdig remise aan 
hetgeen werd geaccepteerd. Gerben Hendriks trok de zaak 
weer gelijk. Hij verbruikte beduidend minder tijd als zijn 
opponent die met allerlei wilde dingen ten aanval ging. Dit 
sloeg niet door. Toen won Gerben met een kleine combinatie 
een kwaliteit en gaf zijn tegenstander op. De stelling zou ook 
in elkaar storten. Paul Tulfer stond beter maar in deze inge-
wikkelde partij raakte hij in tijdnood waarin hij een loper 
verspeelde. ASV-4 stond dus weer op achterstand. Het werd 
nog erger toen zoals gezegd Martin Weijsenfeld de stelling 
openbrak en in een verloren positie raakte. Twee bordpunten 
achter maar mogelijkheden waren er zeker nog. Martijn 
Boele stond immers huizenhoog gewonnen. Met een toren 
en drie pionnen tegen een toren waren er 26 winstmogelijk-
heden maar die ene die gespeeld werd leidde tot verbijstering 
van onze ASV-er via een dolle toren in remise. Een fikse 
tegenvaller voor alles wat ASV was. 4-2 achter en nog 2 
partijen te gaan. Anne Paul Taal was in de opening een pion 
voorgekomen en behield dit kleinood nauwkeurig. Via aller-
lei stukkenruil ontstond er een dame-eindspel. Hierin wist hij 
dameruil te forceren waarna een pion doorliep. Een uitste-
kende winst. Robert Naasz kende ook een ingewikkelde 
partij waarin hij een pion voorkwam maar waarbij zijn op-
ponent een koningsaanval kreeg. Robert weerde dit prima af 
en rukte met zijn vrije a-pion op. Daarop plaatste zijn oppo-
nent een centrumaanval maar ook dit verdedigde Robert 
keurig. Hierbij won hij nog een pion en speelde het slot 
koelbloedig naar winst. ASV-4 is veilig. Met wedstrijden 
tegen de top-3 nog voor de boeg zijn er nog kansen maar 
handhaving stond in eerste instantie voorop. Zo reëel moeten 
we ook zijn!!    Anne Paul Taal 
Jan Kalkwijk - N.O. 1-0 (Regl.); Nagib Zafari - Erika Belle 
½-½; Kees Henstra - Anne Paul Taal 0-1;Aleksandr Saha-
kian - Martijn Boele ½-½; Frank Posthuma - Gerben 
Hendriks 0-1; Daniel Alink - Martin Weijsenfeld 1-0; 
Wouter Rothengatter - Paul Tulfer 1-0; Olav Wilgenhof - 
Robert Naasz 0-1. Eindstand 4-4. 


