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49e jaargang no. 13      donderdag 1 april 2010 
Oploswedstrijd: Omdat een week eerder de opgave gemak-
kelijk was vond Hendrik van Buren het nodig om vorige 
week maar weer een beetje moeilijker stelling voor te scho-
telen. En het was geen tweezet, maar een partijstand. Daar 

zijn ASV-ers over het 
algemeen beter in. De 
stand is uit een lokaal 
toernooi in Kiev in 
1972: Polovodin - 
Golubev. Wit speelt 
en bereikt een gewon-
nen stand. Oplossing: 
1. g5, Lxg5 (of Pxg5 
2. Lf2 #) 2. Pg1 (met 
de dreiging 3.Pf3#) 
Pd2 3. Lf2 #. Men 
moest dus ontdekken, 
dat Pe4 overbelast is. 
In de ladderwedstrijd 

kregen Léon van Tol, Wouter van Rijn en Hein van Vlerken 
vorige week een flesje wijn voor het behalen van 12 punten 
in de stand. Eerder lukte dat ook Henk Kelderman al. Zo ziet 
u wat het wekelijks goed oplossen van een stelling kan ople-
veren. Doe dus ook mee met dit leuke intermezzo tijdens 
onze clubavonden!! 
 
Nieuwe gezichten: Een schaakontmoeting tussen ASV en de 
Afghaanse vereniging stond al langer in de planning maar 
een geschikte datum werd nog niet gevonden. Misschien wel 
daardoor bracht Zekria Amani afgelopen donderdag drie 
landgenoten mee naar onze clubavond om ze zo alvast met 
ASV kennis te laten maken. Het rapidschaak op hun eerste 
clubavond bij ASV viel goed in de smaak. Wij wensen Jala-
ludin Rahimi, Ahmad Rahimi en Zaed Nurin veel schaakple-
zier bij ASV. 
 
Daglichtschaak: Op dinsdagmiddag 6 april a.s. is de laatste 
aflevering van het Daglichtschaak van dit seizoen. Het ge-
bouw van het NIVON is niet beschikbaar. Gespeeld zal 
daarom worden in het Grand Café van het Lorentz. Aanvang 
14.00 uur. Meer info kunt u verkrijgen bij Jan Vermeer. 
 
Externe competitie: Na de voorlaatste competitieronde op 
zaterdag werd één beslissing een feit. ASV-3 degradeerde uit 
de KNSB na de 5½-2½ nederlaag tegen Lonneker. Voor 
ASV-2 blijven de zorgen na het 4-4 gelijkspel tegen Rijs-
wijk  nog levensgroot. ASV-4 speelde eveneens met 4-4 
gelijk tegen het sterke PSV/DoDo. Een nuttig punt in het 
kader van een mogelijke versterkte degradatie van OSBO-
teams uit de KNSB. Voor ASV-1 speelt het woord degrada-
tie totaal niet. Zij wonnen met 4½-3½ van HSC uit Helmond 
en staan daarmee keurig op de derde plaats. Konden we dat 
van de andere ASV-teams in de KNSB ook maar zeggen. Er 
volgt op zaterdag 17 april a.s. dus nog een spannende slot-
ronde!! Vanaf volgende week beginnen de slotronden in de 
OSBO-competitie voor onze “doordeweekse teams”. Voor 
ASV-10 wordt deze laatste ronde georganiseerd in het Lo-
rentz a.s. dinsdag 6 april vanaf 20.00 uur. Zij spelen dan 
tegen De Toren-10. Komt u ons seniorenteam ook onder-
steunen?! Meer over deze slotwedstrijd voor ASV-5 t/m 
ASV-11 volgt in de volgende EP. Nu eerst de verslagen van 
afgelopen zaterdag. 
 

Winst voor ASV-1: Evenals vorig jaar won ASV-1 van HSC 
(Helmond). Toen werd het 5-3, nu 4½-3½. Een krappe 
overwinning dus mede door de nodige individuele fouten. 
Peter Boel was aan bord 1 geplaatst, het “motivatiebord”. 
Het leverde hem een degelijke remise op. Na een wat 
vreemde opening ging hij met zijn pionnen op de konings-
vleugel naar voren. Toen er een soort dynamisch evenwicht 
ontstond werd de vrede getekend. Dirk Hoogland won op 
sterke wijze. Hij hield zijn d- en e-pion lang in de aanvangs-
stelling en bracht daarmee zijn tegenstander in verwarring. 
Deze liet zijn koning in het centrum. Toen Dirk met d5 de 
stelling in het centrum opende bleek hoe slecht de witte 
stukken stonden. Na stukwinst kon zijn tegenstander opge-
ven. Remco de Leeuw vergiste zich in de opening en kwam 
minder te staan. Ergens heeft zijn tegenstander kwaliteits-
winst gemist. Remco kwam daarmee goed weg. Hij wist zich 
daarna te herstellen met een remise als resultaat. Sander 
Berkhout speelde zo degelijk mogelijk. Toch slopen er enke-
le onnauwkeurigheidjes in waardoor zijn tegenstander beter 
kwam te staan. Sander moest alle zeilen bijzetten. Daar waar 
de Helmonders het punt al telden ging hun teamgenoot ern-
stig in de fout en verloor een stuk. Richard van der Wel trof 
een tegenstander die na de opening al heel lang ging naden-
ken. In no time had deze al een uur meer verbruikt. Richard 
speelde ongeconcentreerd verder in de verwachting van de 
tijdproblemen van zijn tegenstander te kunnen profiteren. 
Mede hierdoor blunderde Richard zo maar een toren weg. 
Zijn tegenstander hield uiteindelijk 2 seconden over. Een 
schandalige nederlaag zo oordeelde Richard over zijn eigen 
verlies! Eelco de Vries kwam in een voorbereidde variant 
terecht en moest heel nauwkeurig spelen. Zijn tegenstander 
hield echter druk op de stelling van Eelco waardoor hij uit-
eindelijk toch werd opgebracht. Wouter van Rijn kwam met 
een plusje uit de opening. Hij richtte zich vervolgens op een 
koningsaanval. Duidelijk werd dit echter niet omdat zijn 
tegenstander tegenkansen via het centrum zocht. Deze wik-
kelde echter af naar een eindspel waarbij zijn loper werd 
ingesloten. Na nog een fout pakte Wouter het volle punt. Bij 
deze 4-3 stand was het Otto Wilgenhof die het beslissende 
halfje scoorde. Na een gelijkopgaande partij had hij een 
aanval van de grond gekregen. Een combinatie deed hij in de 
verkeerde volgorde waardoor hij niet meteen beslissend 
materiaalvoordeel zou bereiken van dame tegen paard. Nu 
moest hij nog een toren geven. In het uiteindelijke eindspel 
van dame tegen 2 torens werd het remise door eeuwig 
schaak. ASV was sterker maar het werd een benauwde 
winst. 
Gedetailleerde uitslag: Frans Janssen (2229) - Peter Boel 
(2077) ½-½; Bart Dekker (2200-Eelco de Vries (2228) 1-0; 
Ruben Venis (2265) – Otto Wilgenhof (2210) ½-½; Sebas-
tiaan Smits (2130) – Remco de Leeuw (2175) ½-½; Hugo 
Faber (2019) – Wouter van Rijn (2182) 0-1; Benjamin 
Smits (1994) – Dirk Hoogland (2181) 0-1; Marco de Waard 
(2021) – Sander Berkhout (2175) 0-1; Paul van Asseldonk 
(2007) – Richard van der Wel (2037) 1-0 Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-2 krijgt te weinig: Net als de vorige ronde was dit een 
wedstrijd waar meer uit gehaald had kunnen worden. Fred 
Reulink had zijn partij dinsdag vooruitgespeeld. Hij kreeg 
een goede stelling - dat zijn tegenstander er niet gerust op 
was, bleek wel uit het feit dat hij drie keer remise aanbood - 
maar hij zag niet hoe hij die verder kon verbeteren; uiteinde-
lijk nam Fred genoegen met remise. John Sloots speelde een 



degelijke partij. Toen zijn tegenstander te optimistisch op 
aanval speelde, counterde John met een combinatie in het 
centrum die hem twee pionnen en niet veel later het punt 
opleverde. Pascal Losekoot kreeg een stukoffer voor twee 
pionnen te verwerken. In eerste instantie reageerde hij goed, 
maar een tijdje leek de zwarte aanval toch nog gevaarlijk te 
worden. Pascal ging vervolgens in op zetherhaling; achteraf 
gezien had hij waarschijnlijk toch nog wel door kunnen 
spelen. Ook bij Léon van Tol verliep het begin van de partij 
voorspoedig. Hij kreeg snel een goede stelling en kon een 
sterke aanval opzetten (die waarschijnlijk wel had doorge-
slagen), maar toen hij niet consequent doordrukte kon zijn 
tegenstander met een truc materiaal winnen en het initiatief 
overnemen. Léon zag geen kans meer zich hier tegen te 
verdedigen. Theo Jurrius keek na verloop van tijd tegen een 
lastige stelling aan, maar zijn tegenstander zag zich door 
onnauwkeurig spel genoodzaakt een kwaliteit te offeren om 
het verlies van een belangrijke pion te verhinderen. Het 
resterende eindspel zag er nog lastig uit, maar beetje bij 
beetje wist Theo zijn stelling te verbeteren en het punt dank-
zij een verre vrijpion binnen te halen. Sjoerd van Roosmalen 
wist vanuit de opening een prettig voordeeltje te behalen. Hij 
miste echter de kans om zijn voordeel uit te breiden, waarna 
zijn tegenstander het initiatief overnam. Deze wikkelde naar 
een voor hem iets gunstiger lopereindspel af, maar Sjoerd 
wist dit zonder veel problemen remise te houden. Ook Koert 
van Bemmel kwam vanuit de opening in een plezierige stel-
ling terecht, maar hij en zijn tegenstander hadden ondertus-
sen al veel tijd verbruikt. Nadat Koert de tijdcontrole letter-
lijk precies had gehaald, had Koert de beste kansen en mini-
maal remise. Een paar zetten later zag hij echter een tussen-
zet over het hoofd waarna hij ineens verloren stond. Frank 
Schleipfenbauer speelde een boeiende partij. In het midden-
spel offerde hij een kwaliteit en wikkelde af naar een eind-
spel met veel stukken waarin hij zijn tegenstander onder een 
sterke druk hield. Deze bezweek echter niet en na een aantal 
vereenvoudigingen bleven er uiteindelijk enkel twee kale 
koningen over. Door dit gelijkspel zal in de laatste ronde een 
overwinning voldoende zijn voor lijfsbehoud (alsof dat zo 
vanzelfsprekend is dit seizoen Red.).  Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag: Bas Kommer (2121) – Koert van 
Bemmel (2074) 1-0; Alexander Cupido (2092) – Léon van 
Tol (2139) 1-0; Rob van Helvoort (2169) – Sjoerd van 
Roosmalen (2060) ½-½; Michael Hoving (2119) – Frank 
Schleipfenbauer (2057) ½-½; Alfonso Gallardo (1861) - 
Fred Reulink (2060) ½-½; Frans Hoynk van Papendrecht 
(2027) – John Sloots (2058) 0-1; Roel Leezer (2009) – Pas-
cal Losekoot (1994) ½-½; Michael van Liempt (1865) – 
Theo Jurrius (2026) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
Degradatie een feit: Voor het derde restte zaterdag het defi-
nitieve afscheid na een verblijf van 2 seizoenen uit de 
KNSB. In de afscheidstournee werd ook verloren van Lon-
neker. Ook nu werd het met 5½-2½ weer een dikke neder-
laag. Het was de achtste nederlaag dit seizoen en met slechts 
16 bordpunten zeggen deze cijfers genoeg. Kees Sep opende 
met een remise in een partij waar niet veel gebeurde. Gerben 
Hendriks nam dit keer aan het eerste bord plaats en kwam 
met wit redelijk goed uit de opening. Hij had ruimtevoordeel 
en zijn tegenstander kon niet zo bar veel doen. Helaas sloeg 
de aanval van Gerben niet door. Het kostte hem uiteindelijk 
teveel materiaal. Wel was hij blij dat hij eindelijk weer eens 
een fatsoenlijke partij speelde. Het tekent zijn vorm dit mo-
ment. René van Alfen speelde ook remise na een redelijk 
gelijkopgaande partij. Mogelijk heeft hij ergens kansjes op 
voordeel gemist. Paul de Freytas offerde een pion voor com-
pensatie maar zag de pion niet terug. Later verloor hij nog 
een pion en was vervolgens in het eindspel kansloos. Ivo van 
der Gouw viel in voor Barth Plomp. Na een moeilijke partij 
waarin Ivo op een gegeven moment ergens een kwaliteit 
moest geven tegen 3 pionnen. Dat was op zich geen ramp, 
maar zijn koning stond op de tocht. Voor twee verbonden 
vrijpionnen moest hij een stuk geven en verloor het eindspel. 
Martijn Boele kwam redelijk uit de opening, maar had ver-
volgens geen plan. Dat kostte hem 2 pionnen. Met goed spel 
wist hij er eentje terug te winnen. En met hetzelfde goede 
spel wist hij tenslotte de remisehaven te bereiken. Tony 

Hogerhorst, die in de KNSB inviel voor de zieke Remco 
Gerlich, speelde een degelijke partij. Remise is ook zeker 
mogelijk geweest. Een aanbod sloeg Tony af maar verloor in 
de slotfase door een truc zijn dame. Jochem Woestenburg 
tenslotte won als enige. Hij kwam moeilijk uit de opening 
maar zijn tegenstander wist hier niet van te profiteren. Pas in 
het eindspel was Jochem net even wat behendiger. Voor 
ASV-3 geldt nu uithuilen en opnieuw beginnen in de OSBO-
Promotieklasse, samen met ASV-4! 
Gedetailleerde uitslag: Paul ten Vergert (2279)-Gerben 
Hendriks (1955) 1-0; Jokim van den Bos (1995)-Ivo van 
der Gouw (1909) 1-0; Arno van Akkeren (1773)-Paul de 
Freytas (1938) 1-0; Gerrit Hendriks (1750)-Rene van Alfen 
(1830) ½-½; Mart Wennink (1849)-Jochem Woestenburg 
(2094) 0-1; Willem Bulter (1855)-Martijn Boele (1937) ½-
½; Melle Edens (1652)-Tony Hogerhorst (1794) 1-0; Robin 
Bos (1718)-Kees Sep (1981) ½-½. Eindstand 5½-2½. 
 
Nuttig winstpunt ASV-4: Na de bekerwedstrijd van een 
week eerder stond voor ASV-4 vorige week opnieuw een 
duel tegen PSV/DoDo op het programma.  Dit keer reden de 
Arnhemmers naar Putten. Met het gelijke spel waren zij 
achteraf het meest content. De score werd geopend door een 
degelijke remise van Anne Paul Taal, die bord 1 voor zijn 
rekening had genomen. Vanaf het begin speelde hij op remi-
se. Na een grootscheepse afruil werd dit na 18 zetten een 
feit. Een tegenvaller was het kansloze verlies van Murat 
Duman. Hij verloor eigenlijk al vanuit de opening die hij te 
ambitieus was begonnen. Hij kreeg meteen een counter om 
zijn oren en stond op zet 7 al vast. Tot zet 20 speelde onze 
ASV-er met onderontwikkelde stukken tegen een tegenstan-
der die vanuit het centrum regeerde met zijn dame. Murat 
kreeg geen kans meer. Dit werd weer goedgemaakt door een 
sterke zege van Jan Knuiman, die als invaller was opgeroe-
pen voor Ivo van der Gouw, die aan ASV-3 was uitgeleend. 
Hij kwam met zwart iets beter uit de opening en bouwde dit 
langzaam maar zeker uit naar een gewonnen eindspel. Lang 
mocht ASV deze gelijke stand niet koesteren want Paul 
Tulfer had na 11 zetten theorie in een scherpe Siciliaan een 
kwaliteitsoffer toegelaten waardoor zwart een sterke ko-
ningsaanval kreeg. Ook in de gezamenlijke analyse na afloop 
bleek niet hoe wit deze aanval nog kon pareren. De wedstrijd 
hobbelde op en neer. Nu was het Martin Weijsenfeld die 
voor ASV het punt binnenhaalde. Nadat een tactische ruil 
van het paard door de tegenstander werd geweigerd kreeg 
Martin grip op het centrum met zijn paard op e5 en een loper 
op f5. Met een aftrekaanval won Martin vervolgens een pion 
in het centrum en later nog een tweede. Doordat wit weiger-
de de dames te ruilen kon Martin een mataanval opbouwen 
zonder dat wit iets terug kon doen. Toen de aanval echt niet 
meer te stoppen was gaf wit op. Daarna was het weer de 
beurt aan PSV/DoDo. Ruud Wille had in het middenspel een 
kleine combinatie overzien van Rody Straat dat hem twee 
stukken kostte voor een toren. Belangrijker nog was dat er 
van zijn stelling niets meer overbleef. Ruud kreeg geen enkel 
tegenspel meer en verloor kansloos. Met deze 3½-2½ achter-
stand had Koen Maassen van den Brink nog een gelijkstaand 
eindspel op het bord terwijl Siert Huizinga een iets mindere 
stelling had met een pion achterstand. Een gelijkspel was dus 
nog ver weg. Maar gelukkig voor ASV-4 begon de tegen-
stander van Siert fouten te maken. De dames werden geruild 
en Siert won de pion weer terug. Bovendien had hij een 
actieve toren waarmee hij nog enkele pionnetjes kon buit-
maken. De stelling sloeg dus helemaal om waardoor het juist 
Siert was die de winst greep en ASV-4 weer op gelijke 
hoogte bracht. Koen hield daarna de partij na een sterk ge-
speelde partij in evenwicht door een toreneindspel op remise 
te houden. Hiermee kwam de eindstand op 4-4. 
Gedetailleerde uitslag: Olger van Dijk (1970) - Anne Paul 
Taal (1916) ½-½; Mark Kortrijk (1944) - Jan Knuiman 
(1860) 0-1; Ewout 't Jong (2076) - Koen Maassen van den 
Brink (1803) ½-½; Rody Straat (2109) - Ruud Wille (1869) 
1-0; Ruben Kuijper (1600) - Paul Tulfer (1965) 1-0; Kas-
per Dokter (1709) - Martin Weijsenfeld (1865) 0-1; Mark 
de Graaf (1894) - Siert Huizinga (1875) 0-1; Geurt Peter 
van den Brink (1817) - Murat Duman (1875) 1-0. Eind-
stand 4-4. 


