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Oploswedstrijd: Ik begin een zekere angst voor tweezetten te 

bespeuren. Daarom heb ik 
de meest simpele gezocht 
om aan jullie voor te leg-
gen. Deze lost iedereen 
met zijn ogen dicht nog 
op. Het is een tweezet van 
de Amerikaan Carpenter, 
nog uit de 19e eeuw. Op-
lossing: 1. Dh3. 
 
Rapid: Vanavond de 2e 
rapidavond en dus geen 
interne competitie. Zou 
Koen Maassen van den 
Brink zijn koppositie in de 

rapid vanavond kunnen handhaven…? We zullen het zien! 
 
Externe competitie: Vorige week donderdag won ASV-8, als 
laatste “doordeweekse” team, met 3½-2½ van UVS-5. Een 
goed herstel van de grote nederlaag uit de 1e ronde. Meteen 
schakelden we daarna weer over naar de zaterdagwedstrijden 
waar het met onze KNSB-teams maar niet wil lukken. Ook 
afgelopen zaterdag liepen onze eerste drie teams tegen een 
nederlaag aan. ASV-1 verloor in Limburg tegen DJC Stein 
met 5-3, ASV-2 verloor in Rotterdam nipt van Charlois 
Europoort-2 met 4½-3½ en ASV-3 bleef ook na de derde 
wedstrijd puntloos. Nu was in Groningen Staunton met 5½-
2½ te sterk. Daarentegen doet ASV-4 het in de Promotieklas-
se OSBO bijzonder goed. Tegen De Toren-3 werd met een 
5-3 zege zelfs de 3e overwinning op rij geboekt! 
 
Weer nederlaag ASV-1: Met Venlo en DJC Stein kreeg 
ASV-1 meteen al in het begin van het seizoen 2 sterke teams 
te bestrijden. Was Venlo in de vorige ronde wederom te 
sterk, nu ging het zaterdag jl. ook al mis in het Limburgse 
Stein. “Dat hebben we gehad, nu moeten we in de komende 
ronden maar weer eens punten gaan pakken”, aldus Richard 
zondagmorgen, nog steeds balend van de nederlaag maar 
zeker ook van zijn eigen verliespartij. Na een standaardtruc 
in de opening had hij zijn dame verspeeld en was hij al na 
een uurtje klaar. En dat na een lange reis met de nodige on-
gemakken en files naar Limburg waar ASV-1 niet op volle 
sterkte naar was afgereisd. Zo ontbraken Eelco de Vries en 
Wouter van Rijn. Aan de beide invallers heeft het zaterdag 
zeker niet gelegen want zij scoorden 1½ punt. John Sloots 
speelde een degelijke remise. Na een solide opening stond hij 
een fractie beter maar hij verbruikte veel tijd. Dit speelde 
hem in de slotfase parten waardoor hij via zetherhaling op 
remise moest ingaan. Fred Reulink won zijn partij. Na een 
wat vreemde opening zocht zijn tegenstander met het opspe-
len van de pionnen naar kansen op de damevleugel. Fred 
ving dit geroutineerd op en won een kwaliteit. Daarna ging 
hij op jacht naar de vijandelijke koning en deed dit met suc-
ces. Even daarvoor had Sander Berkhout zijn partij verloren. 
In het middenspel ging hij echter in de fout. Dit was de inlei-
ding voor zijn nederlaag. Jammer, want er had meer ingeze-
ten. Dirk Hoogland speelde een degelijke remise. Beide 
spelers stelden zich nauwkeurig op waarna het evenwicht, 
zoals dat zo mooi heet, niet werd verbroken. Peter Boel ging 
in zijn partij onverantwoord ver naar voren in een poging de 
stelling van zijn tegenstander aan te pakken. Die afwachten-
de houding van zijn opponent werd beloond want Peter nam 
teveel risico en verloor. In feite had ook Peter niets moeten 
doen dan was het duel ongetwijfeld in remise geëindigd. Otto 
Wilgenhof kreeg in zijn partij al vrij vroeg remise aangebo-
den. Na overleg werd besloten door te spelen. Hij werkte 
hard om een goed resultaat neer te zetten maar een onnauw-
keurigheid kostte een pion en uiteindelijk de partij. Het harde 
werken gold eigenlijk iedereen maar na het derde speeluur 

ging er vaak iets mis. “Dat was in de vorige wedstrijd ook 
al”, gaf Richard aan “Ik weet niet waar dat in zit, misschien 
een stukje vermoeidheid”. Remco de Leeuw moest er heel 
lang voor zitten voor zijn inzet werd beloond. Maar juist bij 
hem is dat in goede handen. Hij won een pion maar daarna 
werd het heel lang manoeuvreren. Pas toen er een tweede 
pion werd gewonnen en de dames werden geruild wist hij het 
voordeel in winst om te zetten. Voor ASV restte een neder-
laag. Vorig jaar was Stein nog verslagen dat toen nog in de 
race was voor de titel. Voor de Limburgers was dit dus een 
sportieve revanche!!   
Gedetailleerde uitslag: Stef Soors (2208)–Sander Berkhout 
(2175) 1-0; Jelle Sarrau (2238)–Otto Wilgenhof (2210) 1-0; 
Stefan Spronkmans (2062)–Dirk Hoogland (2181) ½-½; 
Stefan Simenon (2145)–Peter Boel (2077) 1-0; Roel Ham-
blok (2142)–Remco de Leeuw (2175) 0-1; Ynze Mengerink 
(2082)–Richard van der Wel (2037) 1-0; Fabian Miesen 
(2043)–John Sloots (2058) ½-½; Jeroen Schilperoort 
(1933)–Fred Reulink (2060) 0-1. Eindstand 5-3. 
 
ASV-2 op verkeerde weg: Na de derde ronde moet ASV-2 
eerst maar eens zien dat het genoeg scoort voor handhaving 
in de derde klasse, in plaats van te kijken naar de promotie-
kansen. Ook in Rotterdam werd een nederlaag geleden, ter-
wijl het begin van de wedstrijd er nog veelbelovend uitzag. 
Koert van Bemmel en Frank Schleipfenbauer waren als eer-
ste klaar. Koert nam in de opening, die zijn tegenstander had 
voorbereid maar waarbij die zich ergens vergiste, een pion 
aan en neutraliseerde het initiatief van zijn tegenstander. 
Vervolgens wist hij af te wikkelen naar een toreneindspel, 
won een tweede pion en nadat hij de tijdcontrole gehaald 
had, liet de winst niet meer lang op zich wachten. Frank had 
minder geluk. Bij hem kwam een boeiend strategisch gevecht 
op het bord, waarbij het draaide om de beheersing van de d-
lijn. Ergens koos Frank echter een verkeerde voortzetting, 
waarna wits stukken zijn stelling binnenkwamen en hij de 
dreigingen niet meer kon opvangen. Even later bracht Daan 
Holtackers het tweede weer op voorsprong. Na de opening 
koos zijn tegenstander een onhandig plan, waarna Daan in 
het centrum kon doorbreken en materiaal kon winnen. Zijn 
tegenstander kwam vervolgens ook nog eens in hevige tijd-
nood waarna het punt snel binnen was. Hierna ging het ech-
ter mis. Net als Frank had ook Sjoerd van Roosmalen een 
interessante strategische partij waarin de d-lijn een belangrij-
ke rol speelde. Nadat hij een vrijpion had gecreëerd, bleef 
zijn tegenstander echter staan. Sjoerd probeerde daarna de 
winst te forceren, maar dit werkte averechts: zijn dame kwam 
buitenspel te staan en wit counterde met een tegenactie in het 
centrum, waartegen Sjoerd zich niet wist te verdedigen. Theo 
Jurrius had geen makkelijke middag. Na de opening had hij 
goede compensatie voor een geofferde pion, maar vervolgens 
speelde hij niet nauwkeurig en wist zijn tegenstander de 
stelling te consolideren. Het eindspel wist Theo niet meer te 
redden. Bij Pascal Losekoot ging de partij gelijk (en lange 
tijd symmetrisch) op. Hij probeerde actief te worden op de 
damevleugel, maar nadat wit te actief werd op de konings-
vleugel moest hij torens afruilen en kwam er een gelijk paar-
deneindspel op het bord. In hevige tijdnood raakte Pascals 
paard op f4 echter afgesneden van de damevleugel, waarna 
wit aan die kant een vrijpion kon creëren die Pascal niet meer 
kon tegenhouden. Gerben Hendriks speelde een interessante 
partij, met kansen voor zowel hem als zijn tegenstander (die 
een broer is van Wibi Soerjadi). Na de tijdnoodfase bleek er 
echter niet meer dan remise in te zitten en was de nederlaag 
een feit. Uiteindelijk wist Léon van Tol na 6 uur spelen zijn 
partij nog te winnen. Vanuit de opening kreeg hij prettig 
spel, maar na het winnen van een pion bleef hij met een ach-
tergebleven d-pion zitten. Léon bleef het proberen, maar 
kwam niet verder; in het eindspel ging zijn tegenstander zelfs 
nog voor de winst. Die had hij in het zesde speeluur kunnen 



claimen -nadat Léon te snel zijn dame had aangeraakt- maar 
weigerde dit. In wederzijdse tijdnood was Léon uiteindelijk 
het handigst. Al met al een wedstrijd waar wellicht meer in 
gezeten had, maar waarin het niet meezat. Handhaving moet 
nog steeds goed te doen zijn, maar de promotieplannen kun-
nen voorlopig weer de ijskast in...  Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag: Lendert van den Ouden (2058)-
Koert van Bemmel (2074) 0-1; Cor de Wit (2012)-Frank 
Schleipfenbauer (2057) 1-0; John Leer (2141)-Léon van 
Tol (2139) 0-1; Jaap Staal (2022)-Sjoerd v. Roosmalen 
(2060) 1-0; Matthieu Middelkoop (2027)-Theo Jurrius 
(2026) 1-0; Ben Boog (2081)-Pascal Losekoot (1994) 1-0; 
Filip Borst (1967)-Daan Holtackers (1949) 0-1; Kresna 
Soerjadi (1989)-Gerben Hendriks (1955) ½-½. Eindstand 
4½-3½. 
 
ASV-3 bijt opnieuw in het stof: Na de derde nederlaag op rij 
staat het derde troosteloos onderdaan. Het wordt dus hoog 
tijd dat er punten worden behaald voordat het te laat is. Aan-
getekend moet worden dat ASV-3 kampioenskandidaat Zee-
naar al heeft gehad en ook Staunton afgelopen zaterdag be-
hoort tot de betere teams. Hoewel dit team vorig seizoen, zij 
het met enig geluk, nog werd verslagen. Dat beetje geluk 
ontbreekt voor ASV-3 dit seizoen nog. Invaller Martin Weij-
senfeld (voor Gerben Hendriks, die naar ASV-2 was doorge-
schoven) zette het derde nog wel op voorsprong. Hij verloor 
een pion in de opening en deed daarna nog een tweede pion 
in de aanbieding voor actief spel. Deze werd geaccepteerd en 
met een combinatie won Martin vervolgens een stuk. Dit was 
voldoende voor de winst. Deze voorsprong bleef niet lang in 
tact. De tegenstander van Barth Plomp offerde na een rustige 
opening een pion voor vrij spel. Toen Barth dacht een tweede 
pion te veroveren kreeg zijn tegenstander een mooie aanval. 
Spookbeelden om stukwinst leidde tot opening van Barth’s 
stelling en vervolgens tot verlies. Voor René van Alfen was 
het een kansloze middag. Hij kwam er niet aan te pas. Hij 
verzuimde om met f5 de koningsstelling al dan niet tijdelijk 
af te sluiten en ging toen ten onder in de daarop volgende 
koningsaanval. Remco Gerlich stond aanvankelijk goed. Na 
wat mindere zetten forceerde hij het met een stukoffer. Dat 
liep niet goed af. Ook het bouwen van een vesting ging net 
niet en hij werd uiteindelijk matgezet. Ook captain Jochem 
Woestenburg kwam aanvankelijk goed uit de opening. Hij 
creëerde veel ruimte maar miste in het middenspel in tijd-
nood toch de beste voortzetting. Zijn tegenstander kon stuk-
ken ruilen en afwikkelen naar een gewonnen eindspel. 
Daarmee was de achterstand al opgelopen naar 4-1. Martijn 
Boele bracht ASV-3 nog iets terug in de strijd. Hij speelde de 
opening weer wat orthodox maar ditmaal hoefde hij niets 
recht te breien en kreeg met zwart goed spel. In een zeer 
strategisch gesloten stelling was Martijn zijn tegenstander net 
steeds een tempo voor. Hierdoor kon hij richting eindspel de 
enige open lijn bezetten. Na een remiseaanbod, dat door onze 
ASV-er geweigerd werd, kwam er een combinatie in de 
stelling die enkele pionnen opleverde. Zonder dit helemaal af 
te hoeven wachten gaf zijn tegenstander sportief op. Bij Kees 
Sep kreeg zijn tegenstander met zwart makkelijk spel. Er 
ontstonden vervolgens allerlei dreigingen op de konings-
vleugel waarin Kees een pion won. In tijdnood bleef er een 
toreneindspel over met een pion meer. Hierin moest Kees in 
remise berusten. Paul de Freytas speelde het middenspel wat 
onnauwkeurig waardoor er een stukoffer mogelijk was. Door 
goed te spelen kreeg hij nog een eindspel van 4 pionnen 
tegen een stuk op het bord. De nederlaag was haast onver-
mijdelijk. Een pion werd er nog teruggewonnen maar de 
pionnenmeerderheid was toch teveel van het goede waardoor 
het eindspel verloren ging.  
Gedetailleerde uitslag: Yeb Blom (2021)-Jochem Woesten-
burg (2094) 1-0; Hans Polee (2075)-Martijn Boele (1937) 
0-1; Joop Hummel (2035)-Kees Sep (1981) ½-½; John 
Riksten (2053)-Remco Gerlich (1899) 1-0; Theo Ebels 
(2031)-Martin Weijsenfeld (1865) 0-1; Paul Hummel 
(2024)-Barth Plomp (1967) 1-0; Erwin van Pelt (2000)-
Paul de Freytas (1938) 1-0; Piet Mulder (1892)-René van 
Alfen (1830) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
ASV-4 wint ook derde wedstrijd: ASV-4 trof in De Steenen 
Camer een verzwakt De Toren-3. De volledige top drie ont-
brak. De laatste afzegging werd pas bekend toen de wedstrijd 
al begonnen was en zo moest er even gebeld worden om 
invaller Erik Wille (voor Martin Weijsenfeld die inviel bij 
ASV-3) ook aan het schaken te krijgen. Gelukkig werd Jan 
Straatman uit De Toren 8 bereid gevonden te komen. In een 
gelijkopgaande strijd ruilde de Torenaar echter zijn fianchet-
toloper. Een matdreiging kostte materiaal. Vervolgens speel-

de Ivo van der Gouw remise nadat het evenwicht nooit ver-
broken was. Anne Paul Taal won in het middenspel de dame 
tegen toren en stuk. Een matdreiging besliste tenslotte. Oud-
ASV-er Jan Willem van Willigen is in topvorm. Dat moest 
ook Murat Duman ondervinden. Na een kwaliteitsoffer van 
Jan Willem verloor Murat Duman de dame. Siert Huizinga 
had ook zijn dag niet. Michel Teunissen kreeg een konings-
aanval en daar vond Siert geen verweer tegen. Na stukverlies 
was het klaar. Paul Tulfer bracht ASV 4 weer aan de leiding. 
Hij won twee pionnen en wikkelde keurig af naar winst. 
Ruud Wille kreeg zijn opponent flink onder druk. Hij kon 
echter niet verhinderen dat alle zware stukken over de c-lijn 
geruild werden, waarna het lastig was om verder te komen. 
Vandaar dat een remiseaanbod werd aanvaard. Koen Maas-
sen van den Brink kreeg een stukoffer tegen en hield dat stuk 
vast zonder dat de tegenstander echt kansen kreeg. Het duur-
de tot net na de tijdcontrole voor de winst daar was. De winst 
van Koen betekende de 3e zege op rij voor ons vierde. Zo 
was rond 17 uur de wedstrijd al beëindigd.   Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: Ben McNab (1774)–Paul Tulfer 
(1965) 0-1; Jan Straatman (1529)–Erik Wille (1959) 0-1; 
Renze Post (1881)–Anne Paul Taal (1916) 0-1; Jeroen 
Kruiver (1726)–Ivo van der Gouw (1909) ½-½; Jan Willem 
van Willigen (1789)–Murat Duman (1875) 1-0; Michel 
Teunissen (1904)–Siert Huizinga (1875) 1-0; Fred Beumer 
(1779)–Ruud Wille (1869) ½-½; Niels Matser (1746)–Koen 
Maassen van den Brink (1803) 0-1. Eindstand 3-5.  
 
ASV-5 verliest van SMB-3: Na een prima start tegen De 
Toren-4 heeft ASV-5 zijn tweede wedstrijd in de eerste klas-
se B nipt verloren tegen SMB-3 in Nijmegen. Er is fel en 
geconcentreerd strijd geleverd aan alle borden. De eerste 
beslissing viel pas na ruim drie uur spelen: een remise voor 
Abbes Dekker, bereikt na een gelijkopgaande wedstrijd. 
Hierna kwamen we onverwacht aan de leiding. Theo van 
Amerongen had een moeilijke stelling goed verdedigd. Op de 
60ste zet bood hij remise aan in een volkomen gelijke stand 
van een stuk en twee pionnen elk. De tegenstander deed 
daarop zijn 60ste zet en gaf op zonder het antwoord af te 
wachten. Wat was er aan de hand? De gedane zet waarmee 
hij remise afsloeg, was een blunder van jewelste, hij gaf er 
zijn loper mee weg. Wouter Abrahamse verloor aan bord 1 
door te snel het centrum te openen. Hij kreeg vervolgens een 
niet meer te pareren aanval over zich heen. Tony Hogerhorst 
had een mooie overwegende stelling. Onnodig verspeelde hij 
zijn positionele voordeel in het laatste uur en verloor zelfs 
nog. Nico Schoenmakers bracht ons weer naast SMB. Nico 
had alle materiaal dat hem door teamleider Eshuis aangebo-
den werd verorberd. Op een gegeven moment stond hij een 
toren en enkele pionnen voor, maar hij moest langs de af-
grond met zijn koning in het midden en alle stukken op die 
koning gericht. Nico bleef echter koel, gaf het meeste vero-
verde materiaal weer terug en won gedecideerd. Inmiddels 
moest Robert Naasz vechten voor remise en stond Erik Wille 
duidelijk beter. De partij tussen Albert Marks en Desiré Fas-
saert werd door Desiré gewonnen. Albert viel aan, offerde 
materiaal en had mooie aanvalskansen. Desiré counterde 
echter goed en won. Robert haalde tenslotte knap remise en 
bij Erik ging er helaas iets mis in het eindspel. Hij stond een 
mooie pion voor maar gaf deze pardoes weg, waarna er een 
dode remisestelling restte. De uitslag was daarmee 4½–3½ in 
het voordeel van SMB-3.  Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag: Pieter van Groenestijn (1959) – 
Wouter Abrahamse (geen) 1-0; Peter Schut (1722) – Erik 
Wille (1959) ½-½; Jeroen Clermonts (1796) – Tony Hoger-
horst (1794) 1-0; Jacques Ottenheijm (1763) – Robert 
Naasz (1793) ½-½; Désiré Fassaert (1839) – Albert Marks 
(1827) 1-0; Hans Eshuis (1723) – Nico Schoenmakers 
(1821) 0-1; Peter van den Berg ((1765) – Theo van 
Amerongen (1799) 0-1; Henk van den Berg (1737) – Abbes 
Dekker (1715) ½-½. Eindstand 4½-3½. 
 
Uitslagen interne competitie 11e ronde (19 november 2009): 
Woestenburg-Sloots ½-½; Gerlich-P. Schoenmakers 1-0; 
Plomp – Huizinga 1-0; de Freytas-Fassaert 1-0; Huberts–R. 
Wille ½-½; van Alfen–Verhoef 1-0; van Belle - Hogerhorst 
0-1; Steenhuis-Boom ½-½; Braam-van Dijk ½-½; Bentvel-
zen-Koeweiden 1-0; Aarntzen-Groen 0-1; Manschot-
Veerman 0-1; Eder-van Eijk 1-0; Sigmond-Ariëns 0-1; Zui-
dema-B. Sanders 1-0; van Vlerken-de Kok 0-1; Viets-J. 
Sanders ½-½; Stibbe-de Groot 0-1; Kelderman-Visser 1-0; 
Rijmer-Peters 1-0. 
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: Boonstra-Hajee 0-1; Au-
Dekker 1-0; Vermeer-Kuiphof 1-0; Weijsenfeld-Taal 0-1; 
Reulink-Jurrius 0-1; Boel-Abrahamse 1-0. 


