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49e jaargang no. 31      donderdag 30 september 2010 
Oploswedstrijd: Maar weer eens een tweezet. Deze is van de 

Rus Sushkov uit 
1967. Wit speelt en 
geeft mat in twee 
zetten. Oplossing: 
1.Lh1. De jury 
kende het probleem 
slechts de tweede 
prijs toe. Dat kwam 
omdat men de taak 
van Pd8 te beperkt 
vond. Maar het is 
natuurlijk gewoon 
een goed en verras-
send probleem. 
 

Daglichtschaak: 
A.s. dinsdag 5 

oktober start het nieuwe seizoen van het Daglichtschaak. 
Vanaf 14.00 uur bent u weer welkom in het gebouw van het 
NIVON aan de Molenbeekstraat 26A. Gedurende 7 dins-
dagmiddagen wordt in een gezellige sfeer gespeeld. De ove-
rige speeldagen in een nieuw seizoen van Schaken Overdag 
zijn op 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 1 
maart en 29 maart. Meer info kunt u verkrijgen bij Jan Ver-
meer. Wij hopen op een grote belangstelling voor deze ge-
zellige schaakmiddagen!! 
 
Schaaktrainingen 2010-2011: Twee trainingsgroepen zijn 
inmiddels gestart. A.s. maandag beginnen ook de trainingen 
voor de startersgroep (niveau Elo tot ca. 1450). Docenten 
zijn Hendrik van Buren, Harm Steenhuis en Léon van Tol. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met trainings-
coördinator Nico Schoenmakers. Hij is telefonisch bereik-
baar onder nummer 0316- 265475 (na 19.00 uur) en per 
mail: nicoschoenmakers@kpnplanet.nl. 
 
Externe competitie: De eerste competitieronde voor onze 
vier zaterdagteams zit er op. De grootste verrassing kwam 
zaterdag jl. van ASV-4 dat “grote broer” ASV-3 op een fikse 
6½-1½ nederlaag trakteerde. Een nederlaag die in het kamp 
van het derde keihard aankwam. Ook ASV-1 startte uitste-
kend. Zonder basisspeler Eelco de Vries won ons eerste met 
6½-1½ van het Delftse DSC-2. Het gehavende ASV-2 dat 
Sjoerd van Roosmalen, Fred Reulink en Frank Schleipfen-
bauer miste, verloor met 5-3 van kampioenskandidaat Caïs-
sa-3 uit Amsterdam, dat zelf in deze wedstrijd de eerste 
bordspeler (2200+) moest missen. Op 9 oktober is alweer de 
volgende wedstrijd. Hierbij de eerste verslagen. 
 
Ruime zege ASV-1: Altijd toch weer spannend, zo’n begin 
van een nieuw KNSB-seizoen. Waar zou ons eerste dit jaar 
staan. De eerste graadmeter betrof de wedstrijd tegen DSC- 
Delft-2, dat naar de 2e klasse KNSB was gepromoveerd maar 
zeker niet viel te onderschatten. Even na zeven uur, na zes 
uur spelen bracht Léon van Tol de 6½-1½ eindstand op het 
bord. Captain Richard van der Wel zag het allemaal tevreden 
aan. De seizoensopening was zonder kleerscheuren overleefd 
en aan vertrouwen was gewonnen. De score werd geopend 
met een snelle remise van Remco de Leeuw. De strijd werd 
door beiden geschuwd en na zetherhaling werd een punten-
deling een feit. Invaller Erik Wille, voor de verhinderde 
Eelco de Vries, hield de rijen keurig gesloten en zorgde dat 

er geen enkele grap in de stelling kwam. Hij wikkelde ver-
volgens rustig af naar remise. Even leek zijn tegenstander 
toch een voordeeltje te krijgen maar toen ook dit werd ge-
neutraliseerd was remise een feit. Wouter van Rijn zette 
ASV-1 op voorsprong. Beide spelers gingen op koningsaan-
val maar Wouter was daarbij wat dreigender. Na een fout 
van zijn opponent besliste mat de partij. Richard van der 
Wel had steeds licht voordeel. In opkomende tijdnood van 
zijn opponent had Richard de beste winstkansen maar hij 
ging zelf ook snel spelen en overzag daarbij een vijandelijke 
mogelijkheid waardoor het voordeel vervlakte en Richard in 
remise moest berusten. Peter Boel vergrootte de Arnhemse 
voorsprong. Het ruimtevoordeel wat hij met zwart na de 
opening verkreeg leverde niets op. Na wat gemanoeuvreer 
kreeg hij in het centrum nieuwe kansen. Na een mooie com-
binatie won hij materiaal en de partij. Otto Wilgenhof speel-
de met zijn tegenstander een ingewikkelde partij. Otto was 
natuurlijk na ons weekendtoernooi in een goede vorm en vol 
zelfvertrouwen gestart en dit betaalde zich ook nu weer uit. 
Met zwart had hij een goede pionnenstructuur. Toen Otto 
eenmaal materiaal had gewonnen was het nog hard werken 
om de partij definitief in winst om te zetten maar hij deed dit 
uiteindelijk op degelijke wijze. Dirk Hoogland kwam al snel 
bijzonder goed te staan na een fout van zijn tegenstander in 
de opening. Daar waar menig teamgenoot mogelijk een 
snellere winstweg had gekozen, genoot Dirk volop van zijn 
stelling. Hij sloot elke vorm van tegenspel eerst uit en zette 
toen zijn voordelige stelling met een sterke vrijpion en een 
actieve dame en toren in winst om. Zoals gezegd sloot Léon 
van Tol de rij. Hij kwam aanvankelijk wat moeilijk te staan 
en kende wat ruimtegebrek. Na de nodige verwikkelingen in 
de tijdnoodfase wist hij de kansen te keren en kwam hij in 
een gunstig toreneindspel terecht. In dit bijzonder moeilijke 
eindspel moesten beiden steeds heel attent blijven. Léon was 
hierin net iets behendiger en nadat hij 2 pionnen was voor-
gekomen zette hij zijn tegenstander mat. De eerste horde was 
genomen. De volgende tegenstander is Vianen/DVP, dat 
vorig jaar degradeerde uit de 1e klasse.  
Gedetailleerde uitslag ASV-1 – DSC-2 (Delft): Otto Wil-
genhof (2216) – Gert Legemaat (2203) 1-0; Wouter van 
Rijn (2177) – Ted Barendse (2178) 1-0; Léon van Tol 
(2165) – Kim Meulenbroek (2145) 1-0; Remco de Leeuw 
(2178) – Patrick de Bas (2086) ½-½; Peter Boel (2079) – 
Richard Oranje (2080) 1-0; Dirk Hoogland (2152) – Walter 
Anema (2070) 1-0; Erik Wille (1984) – Bob Voogt (2074) 
½-½; Richard van der Wel (2084) – Jan-Peter van Zand-
wijk (2075) ½-½. Eindstand 6½-1½. 
 
ASV-2 verliest openingswedstrijd: De wedstrijd van ASV-2 
tegen de favoriet voor promotie, Caïssa-3, opende vredelie-
vend. John Sloots en zijn tegenstander brachten een stelling 
op het bord waarbij beiden niets anders konden doen dan 
afwachten - een remise werd dus snel overeengekomen. Ook 
bij invaller Ruud Wille eindigde de partij in een puntende-
ling. Nadat Ruud dameruil had aangeboden, miste zijn te-
genstander een voor hem gunstige voortzetting. In plaats 
daarvan ging hij op de ruil in en kwam er uiteindelijk een 
gelijkstaand eindspel op het bord. Koen Maassen van den 
Brink was goed voorbereid voor de opening die bij hem op 
het bord kwam, maar toen zijn tegenstander op zet 14 een 
afwijkende voortzetting koos, reageerde hij niet optimaal. 
Een zet later volgde er een blunder waarna zijn tegenstander 
kon afwikkelen naar een gewonnen toreneindspel. Daan 



Holtackers behandelde de opening niet erg handig en moest 
vervolgens hard werken om niet in het nadeel te komen. Na 
de nodige verwikkelingen verzandde de partij in een remise. 
Sander Berkhout zag zich geconfronteerd met een stukoffer, 
dat op het eerste gezicht weinig concreets opleverde voor 
zijn tegenstander. Sander’s stukken kwamen in het vervolg 
toch niet goed los waardoor het alsnog voor hem misging; 
zijn tegenstander won materiaal terug en maakte het vervol-
gens gedegen af. Theo Jurrius offerde een pion in de ope-
ning, maar zijn tegenstander wist Theo's initiatief in het 
vervolg prima op te vangen. In een minder eindspel zag 
Theo bij een ruilactie een tussenzet over het hoofd waardoor 
hij verloren kwam te staan; ondanks tijdnood gaf zijn tegen-
stander het punt niet meer uit handen. Koert van Bemmel 
zag zijn tegenstander een actief maar dubieus plan kiezen en 
reageerde sterk met een tegenaanval door het centrum, waar-
bij hij een pion won. In het vervolg speelde Koert echter te 
langzaam waardoor zijn tegenstander dameruil kon afdwin-
gen en in de tijdnoodfase naar een toreneindspel kon afwik-
kelen dat in remise eindigde. Pascal Losekoot wist uiteinde-
lijk nog iets terug te doen. Hij pakte in de opening een pion 
mee, maar kreeg wel een gevaarlijke aanval over zich heen; 
Pascal wist die op te vangen, onderweg een tweede pion te 
winnen en af te wikkelen naar een gewonnen eindspel. Al 
met al een terechte overwinning voor Caïssa-3.ASV-2 kan 
zich troosten met de gedachte dat het de zwaarste tegenstan-
der gehad heeft.    Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag ASV 2 – Caissa 3 (Amsterdam): 
Sander Berkhout (2115) – Hugo van Hengel (2162) 0-1; 
Koert van Bemmel (2064) – Paul Schipper (2133) ½-½; 
John Sloots (2046) – Hajo Jolles (2121) ½-½; Theo Jurrius 
(1998) – Enrico Vroombout (2160) 0-1; Pascal Losekoot 
(1965) – Pieter Melford (2047) 1-0; Daan Holtackers 
(1993) – Wim Nijenhuis (1941) ½-½; Ruud Wille (1873) – 
Martijn Miedema (1964) ½-½; Koen Maassen van den 
Brink (1903) – Cas Zwaneveld (1902) 0-1. Eindstan 3-5. 
 
ASV-4 laat ASV-3 volkomen kansloos: Tja, waar moet dat 
heen met ASV-3 dachten velen na afloop. Vorig seizoen al 
met 9 nederlagen gedegradeerd uit de KNSB en nu meteen al 
in de eerste de beste wedstrijd in de OSBO-Promotieklasse 
met 6½-1½ kansloos ten onder tegen ASV-4. En dat terwijl 
op elk individueel bord de rating in het voordeel van het 
derde uitviel. Kijkt u de gedetailleerde uitslag er maar op na. 
Eigenlijk werd de toon al gezet in de 2 vooruitgespeelde 
partijen vorige week donderdag. Daarin wisten Daan Hol-
tackers en Jochem Woestenburg niet te winnen van Koen 
Maassen van den Brink en Ruud Wille. Bij Daan en Koen 
(die zich overigens had voorbereid op Jochem als tegenstan-
der maar de 2 spelers hadden van plaats gewisseld) bleef er 
een soort strategisch evenwicht wat niet verbroken werd. 
Voordat de echte tijdnood zou aanbreken werd remise over-
eengekomen. Dit resultaat kwam ook bij Jochem en Ruud op 
het bord. Dat echter na veel strijd. Jochem kreeg na de ope-
ning het betere spel maar Ruud kon het centrum via c5 
openbreken en verkreeg minstens gelijk spel. Jochem sloeg 
echter remise af en ging voor de winst maar ook Ruud kreeg 
daardoor kansjes. In de tijdnoodfase offerde Ruud een kwali-
teit op de koningsvleugel van Jochem. Deze vertrouwde het 
niet meer en bood mede gezien de tijd remise aan. Ook Ruud 
zag geen winstmogelijkheid meer en nam het aanbod aan. 
Hierdoor waren beide topborden al door het vierde in even-
wicht gehouden. Die avond was ook al duidelijk dat Siert 
Huizinga zich bij het vierde ziek moest afmelden. Dit werd 
voor de concurrent natuurlijk geheim gehouden. De psycho-
logische oorlogsvoering was nu echt begonnen. Hij zou 
worden vervangen door Jan Knuiman. Op de wedstrijddag 
werd het punt al snel gedeeld in de partij tussen Kees Sep en 
René van Alfen, vorig jaar nog speler van het derde. Na een 
algehele afruil op c3 bleef er een gelijk eindspel over waarna 
de vrede werd getekend. Dat de overige 5 partijen daarna 
allen voor het derde verloren zouden gaan kon natuurlijk 
niemand nog bevroedden. Jan Knuiman zette ASV-4 op 
voorsprong. Hij maakte keurig gebruik van de mogelijkhe-
den die hij in zijn partij tegen Martijn Boele kreeg. Met een 
open e-lijn, de dame op h7 en een sterke loper was de winst 
snel daar. Murat Duman en Gerben Hendriks maakten er een 

spannende partij van. Gerben had aanvankelijk het betere 
spel maar Murat vond toch voldoende tegenspel. Gerben 
bood in een moeilijk eindspel remise aan mede met het oog 
op de tijd. Murat kreeg toestemming om het aan te nemen 
mede gezien de stand in de wedstrijd. Duidelijk was de stel-
ling allerminst. Maar hij speelde, tot verrassing van enkele 
teamgenoten en zijn teamleider, toch door om enkele zetten 
later als soort held de felicitaties in ontvangst te kunnen 
nemen. Gerben verspeelde namelijk een stuk en gaf meteen 
op. Ook Anne Paul Taal had op dat moment al een comfor-
tabele stelling tegen Wouter Abrahamse. Na een rustige 
opening kwam Wouter in ontwikkeling achter en probeerde 
de stelling dicht te schuiven. Anne Paul kreeg in een stelling 
met zware stukken een sterke loper bovendien stond de dame 
van Wouter op h7 alleen mat te verdedigen. Anne Paul 
kwam in de tijdnoodfase via de damevleugel met zijn torens 
binnen en won een stuk. In de resterende stelling na de 40e 
zet pakte Anne Paul met dame en loper tegen 2 torens de 
winst. Wouter gaf op. Daarmee was het nog niet gedaan. De 
druiven werden nog zuurder voor het derde. Tony Hoger-
horst kwam tegen Ivo van der Gouw (vorig jaar nog in ASV-
4) niet goed uit de opening. In het middenspel won hij de 
vijandelijke pion op c4 waardoor de lucht tamelijk opklaar-
de. Ivo offerde in de slotfase een loper om de pion terug te 
winnen maar had daarbij een tussenzet met de dame door 
Tony overzien. Dit leverde Tony dus stukwinst op en daar-
mee de partij. Paul Tulfer maakte het feest voor ASV-4 
compleet. Hij had met zwart na de opening een prettige 
stelling maar Remco Gerlich had het loperpaar en kansen op 
koningsaanval. Zwart dreigde lang mat op g2 maar Remco 
verdedigde zich bekwaam. Uiteindelijk ontstond er een eind-
spel van paard tegen loper. Wit wist ondanks tempozetten 
met de loper niet de zwarte stelling binnen te dringen. In 
plaats van remise te nemen speelde Remco alles of niets, 
daar waar de wedstrijd al was gespeeld, en offerde zijn loper 
voor een pion. Paul wist echter een vrijpion te creëren en 
kon bovendien de witte vrijpion met paard en koning tegen-
houden waarna de winst zeker was. Daarmee was de eind-
stand 6½-1½ voor ASV-4. De winst was wel erg hoog uitge-
vallen maar het was zeker niet onverdiend. Belangrijke pun-
ten dus voor ASV-4 daar waar het gaat om handhaven. Voor 
het derde restte slechts het overpeinzen van hun schaakzon-
den. Zij zullen de weg naar boven zeker gaan vinden daar is 
dit team gewoon goed genoeg voor.  
Gedetailleerde uitslag ASV-3 – ASV-4: Daan Holtackers 
(1993) – Koen Maassen van den Brink (1903) ½-½ (voor-
uitgespeeld); Jochem Woestenburg (2048) – Ruud Wille 
(1873) ½-½ (vooruitgespeeld); Martijn Boele (1997) – Jan 
Knuiman (1893) 0-1; Remco Gerlich (1927) – Paul Tulfer 
(1783) 0-1; Wouter Abrahamse (1983) – Anne Paul Taal 
(1941) 0-1; Kees Sep (1915) – René van Alfen (1818) ½-½; 
Gerben Hendriks (1861) – Murat Duman (1829) 0-1; Ivo 
van der Gouw (1924) – Tony Hogerhorst (1825) 0-1. Eind-
stand 1½-6½. 
 
Uitslagen 1e ronde KNSB en OSBO-promotieklasse: 
KNSB 2e klasse C: De Pion-2-Vianen/DVP 2-6; ASV-1-
DSC Delft-2 6½-1½; Charlois Europoort-Oegstgeest ’80 5-3 
HWP Haarlem – Messemaker 1847 5½-2½; Spijkenisse – 
Kennemer Combinatie-1 2-6. 
KNSB 3e klasse C: Promotie–Amersfoort-2 4½-3½; ASV-2 
– Caïssa-3 3-5; PSV/Dodo – Zukertort Amstelveen 1-7; 
Wageningen-2 – PION Groesbeek 2½-5½; Zeist – Oosten-
Toren 5-3. 
OSBO-Promotieklasse: ZSG-Velp 4½-3½; ASV-3–ASV-4 
1½-6½; Bennekom–SMB-2 6½-1½; Wageningen-3–Het 
Kasteel 3-5; De Toren-2–De Toren-3 3½-4½. 
 
Uitslagen interne competitie 3e ronde (23 september 2010): 
Hogerhorst – E. Wille 0-1; van Tol – Boel 1-0; Boele - Wil-
genhof 0-1; Plomp – van Alfen 1-0; Verhoef – Weijsenfeld 
0-1; Marks – van Belle 1-0; Fassaert – Dekker ½-½; Au – 
Dijkstra 1-0; Naasz – Steenhuis ½-½; Vermeer – Veerman 
1-0; van Buren – Hajee ½-½; Koeweiden – Bentvelzen 0-1; 
Rietbergen – Kooman ½-½; Menger – Eder 0-1; de Kok – 
van Deursen 0-1; Noordhuis – Zuidema 1-0; Viets - Kelder-
man ½-½; Rijmer – Visser 1-0; Stibbe – van Vlerken 1-0. 


