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Oploswedstrijd: Deze stelling komt uit de partij Mandl – 
Johner (Zürich 1930). Hoe demonstreerde zwart (aan zet) een 
duidelijk winnend voordeel. Het sleutelstuk is de zwarte pion 
op h4. Zwart won door 1….Pg3+! 2. hxg3, hxg3 3. Kg1, Pf2 
4. Txf2 (het mat op h1 moet immers worden voorkomen), 
Th1+! (die zet volgt echter toch!) 5. Kxh1, gxf2 gevolgd 
door 6….f1D. Een combinatie, waarvan de basisideeën meer 
dan eens zijn voorgekomen en die ook fout kunnen aflopen. 

Verander deze stelling 
eens iets door de 
zwarte d-pion op d5 te 
verwijderen en wits 
toren op a5 te zetten 
in plaats van op c7. 
Nu speelt wit aan het 
eind van de combina-
tie 6. Tf5!, Kxf5 7. 
g4+, Kxg4 8. Kg2 en 
behoort de partij dan 
te winnen. Schaken is 
dus evenzeer een 
kwestie van details als 
van ideeën!! 
 
TV: Vorige week 

donderdag vonden er tijdens onze clubavond TV-opnamen 
plaats. In het kader van een stageopdracht werden deze op-
namen gemaakt voor RTV Arnhem. Wanneer het wordt 
uitgezonden is nog niet bekend. Vermoedelijk is dit pas er-
gens eind van het seizoen. Het is in ieder geval weer een 
mooi stukje publiciteit. 
 
Externe competitie:  De 6e ronde van onze zaterdagcompeti-
tie leverde voor onze eerste vier teams drie overwinningen 
op. Alleen ASV-1 verloor onnodig met 4½-3½ van Spijke-
nisse. ASV-2 toonde zich met 5-3 te sterk voor Zeist. In de 
OSBO-Promotieklasse zorgde ASV-4 voor een stunt door 
koploper Het Kasteel met 5-3 te verslaan. Omdat ASV-3 
met 6½-1½ De Toren-2 versloeg, staan zij samen met Het 
Kasteel op een gedeelde 1e plaats met nog steeds 3 punten 
voorsprong op nummer 4. Een mooie uitgangspositie maar 
het is nog lang niet gespeeld!! Inmiddels is ook de 5e ronde 
van de avondcompetitie voor onze andere teams gestart. Dit 
begon maandag jl. met de “uit”wedstrijd van ASV-9 bij De 
Toren-11. Afgelopen dinsdag speelde zich ook de topper af 
tussen VSG en ASV-5. Meer over deze beide wedstrijden 
leest u volgende week want deze EP was toen al afgerond. 
Vanavond wordt het weer gezellig druk in ons speellokaal 
want er spelen 3 ASV-teams thuis: ASV-8-Wageningen-6; 
ASV-11-De Toren-10; ASV-12-PSV/DoDo-4. Morgen-
avond speelt ASV-7 in Wijchen tegen Het Kasteel-3. Die-
zelfde avond wordt daar voor de OSBO-cup ook de wedstrijd 
Het Kasteel-1 – ASV-3 gespeeld. Ook dat beloofd een span-
nend duel te worden. Dinsdag a.s. speelt ASV-13 in Dieren 
tegen Theothorne-2 waarna we deze competitieronde vol-
gende week afsluiten met 2 thuiswedstrijden: ASV-6 – Pal-
las-2 en ASV-10 – Veenendaal-4. Nu eerst de verslagen van 
de wedstrijden van afgelopen zaterdag. 
 
ASV-1 geeft teveel weg: Het was haast symbolisch voor de 
wedstrijd toen enkele zetten voor het einde van de partij van 
Wouter van Rijn de zwarte dame per ongeluk op de grond 
viel en in 2 stukken brak. Met het eindspel van loper en pion 
tegen 2 verbonden pionnen kon zijn enige zwarte pion op dat 
moment ook niet meer promoveren vanwege een gedwongen 
ruil. Er was in de wedstrijd al eerder zoveel fout gegaan. 
Aanvankelijk zag dit er niet naar uit. Captain Richard van der 
Wel won al vrij snel nadat zijn tegenstander de opening had 
mishandeld. Richard hoefde niet veel te doen. Zijn tegen-
stander kwam klem te staan hetgeen leidde tot paardverlies. 
Maar ook op de overige borden zag het er goed uit zodat een 

overwinning kansrijk was. Maar toen kwam de tijdnoodfase. 
Bij Léon van Tol ging dit als eerste mis. Hij had tot dan toe 
goed gespeeld en was een kwaliteit voorgekomen. Maar in de 
tijdnoodfase maakten enkele foutieve zetten een eind aan zijn 
stelling. Zijn tegenstander profiteerde optimaal. Eelco de 
Vries had een slechte dag en speelde geen goede partij. Hij 
kwam helemaal klem te staan en moest alle zeilen bijzetten 
om zijn stelling bij elkaar te houden. Maar toen hij een stuk 
verloor was het over en sluiten. Sander Berkhout, invaller 
voor Remco de Leeuw, zorgde voor de gelijkmaker. Hij brak 
de vijandelijke koningsstelling open waar zijn tegenstander 
geen verdediging meer tegen had. De volgende tegenvaller 
ontstond in de partij van Otto Wilgenhof. In een aardige 
partij was er uiteindelijk een theoretische remisestelling op 
het bord gekomen waarin Otto zich simpel vergiste en 
meteen kon opgeven toen een pion van zijn tegenstander kon 
doorlopen. De partij van Dirk Hoogland was zeker het aan-
zien waard. Wederzijds werden goede zetten gedaan waarna 
uiteindelijk een dubbel toreneindspel ontstond dat terecht in 
remise eindigde. In de partij van Peter Boel werd aanvanke-
lijk veel gemanoeuvreerd. Toen Peter zijn c-pion opspeelde 
kregen de witte lopers greep op de stelling van Peter. Hij 
verloor een pion en zag deze ook niet meer terug. Maar hij 
wist in de slotfase in een dameeindspel met lopers van onge-
lijke kleur remise te forceren via zetherhaling. Veel had ASV 
daar niet meer aan want Wouter leek zijn partij op dat mo-
ment niet meer te kunnen winnen. Hij had na een mooie 
aanval materiaalwinst geboekt maar pakte het daarna ogen-
schijnlijk wat te gemakkelijk op. Hij gaf zijn tegenstander 
gelegenheid om via trucjes dreigingen te krijgen. Na een 
afwikkeling ontstond de stelling waar dit verhaal mee startte. 
Remise was het resultaat en daarmee was de 3½-4½ neder-
laag een feit. Er was heel veel fout gegaan deze middag.  
Gedetailleerde uitslag ASV 1 – Spijkenisse: Otto Wilgenhof 
(2216) - Tony Zhang (2245) 0-1; Dirk Hoogland (2152) - 
Erik Both (2150) ½-½; Wouter van Rijn (2177) – Maurits 
van der Linde (2122) ½-½; Peter Boel (2079) - Jordy La-
haye (2104) ½-½; Eelco de Vries (2211) - Fabian van 
Buuren (2007) 0-1; Richard van der Wel (2084) - Ruud van 
der Beek (1992) 1-0; Sander Berkhout (2115) - Mitchell de 
Ruijsscher (2085) 1-0; Léon van Tol (2165) - Rick van de 
Pluijm (1857) 0-1. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-2 blijft goed volgen: ASV-2 blijft door de 5-3 winst op 
Zeist in het spoor van de beide koplopers Caïssa en PION 
Groesbeek al is de afstand van 3 matchpunten natuurlijk nog 
heel groot. ASV-2 speelde tegen Zeist een degelijke wed-
strijd. Fred Reulink kwam in een voor hem onbekende vari-
ant terecht, waarin hij in eerste instantie goed reageerde. Op 
een cruciaal moment stond Fred voor de keuze om een pion 
te offeren of een pion en een kwaliteit. Na lang nadenken 
over de laatste mogelijkheid, die erg gecompliceerd was, 
koos Fred alsnog voor de eerste, maar helaas bleek juist deze 
te weinig compensatie op te leveren. In een alles-of-niets-
poging het evenwicht te herstellen werd het niets. Hierna 
nam ASV-2 echter het heft in handen. Sjoerd van Roosmalen 
werd geconfronteerd met een ongebruikelijke openingsopzet, 
maar hij wist hier goed mee om te gaan en bereikte een aar-
dige stelling met goed centraal spel. Zijn tegenstander meen-
de - onterecht - een paard op e4 met een kwaliteitsoffer te 
moeten elimineren (voor een mataanval), maar het leverde 
hem niets op waarna Sjoerd de technische klus klaarde. 
Frank Schleipfenbauer kreeg na een vroege dameruil een iets 
vrijere stelling, die steeds beter werd doordat zijn tegenstan-
der geen goed plan koos. Met behulp van een matdreiging 
won Frank een kwaliteit, maar in het vervolg wilde hij de 
partij te snel beslissen. Zijn tegenstander kreeg tegenkansen 
die Frank verhinderde door de kwaliteit terug te geven, maar 
hierna had hij helaas geen winstkansen meer. Remise dus. 
Pascal Losekoot bracht ASV-2 op voorsprong. Na allerlei 
(ongeplande) verwikkelingen vlak na de opening kwam Pas-



cal in een gunstig eindspel terecht, waarin hij het loperpaar 
had maar ook meer ruimte en de mogelijkheid om een vrijpi-
on te creëren. De technische fase werd door Pascal overtui-
gend tot een goed eind gebracht. John Sloots vergrootte de 
voorsprong met een degelijke overwinning. Vanuit de ope-
ning kwam hij in een prettige stelling terecht, waarin hij 
langzaam maar zeker steeds meer voordeel kreeg, terwijl zijn 
tegenstander ook nog meer tijd nodig had; aan het eind wer-
den de dreigingen van John te sterk. Koert van Bemmel had 
een lastige partij, waarin hij in eerste instantie geen goed 
plan kon vinden. Hij besloot te 'blijven staan', zonder zijn 
stelling te verzwakken. Zijn tegenstander kreeg daardoor 
meer ruimte, maar niet veel meer mogelijkheden om verder 
te komen, waarna de partij in remise verzandde. Bij Theo 
Jurrius werden, niet typisch voor Theo, vroeg de dames ge-
ruild. Het vroege eindspel gaf echter nog genoeg spel; Theo 
kwam een kwaliteit voor, maar moest wel een lastige vrijpion 
in toom zien te houden. De stelling leek vooral voor hem 
kansen te bieden, maar bij de 4-2 tussenstand werd remise 
overeengekomen. Invaller, en weer terug bij ASV, Vincent 
de Jong bleef tot het eind van zijn partij, zijn eerste officiële 
sinds lange tijd, het beste van het spel houden, maar het 
bleek uiteindelijk niet genoeg om een vol punt te scoren; de 
remise was echter geen slecht resultaat. Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag ASV 2 - Zeist: Koert van Bemmel 
(2064) - Janton van Apeldoorn (2102) ½-½; John Sloots 
(2046) - Arjen van Amerongen (1982) 1-0; Sjoerd van 
Roosmalen (2069) - IJntze Hoekstra (2029) 1-0; Frank 
Schleipfenbauer (2040) - Erik Olof (1916) ½-½; Pascal 
Losekoot (1965) – Gerard Hamers (1939) 1-0; Theo Jurrius 
(1998) - Hans Kuiken (1924) ½-½; Fred Reulink (2017) - 
Henk Nicolai (1926) 0-1; Vincent de Jong (1964) - Willem-
Jan Veltman (1871) ½-½. Eindstand 5-3.  
 
ASV-3 wint ruim van De Toren-2: De wedstrijd van ASV-3 
begon vreedzaam - invaller Barth Plomp boekte remise in 
een partij waarin er vrijwel niets gebeurde - maar het even-
wicht hield niet lang stand. Bij Kees Sep ontstond al snel een 
gecompliceerde strijd, waarmee Kees het best wist om te 
gaan. Hij wist af te wikkelen naar een eindspel waarin hij een 
beslissende vrijpion kreeg. Ook bij Remco Gerlich ontston-
den er allerlei complicaties, maar ook hij wist hier handiger 
mee om te gaan dan zijn tegenstander. Hij won een paard 
tegen twee pionnen waarna de afronding geen probleem meer 
vormde. De tweede invaller Ruud Wille nam direct na de 
opening het initiatief en kwam via de h-lijn de vijandelijke 
stelling binnen waar zwart kort had gerokeerd. Daarna stokte 
de aanval en wist zwart zich te hergroeperen voordat Ruud 
nieuw gevaar kon stichten. De zwarte koning liep eenvoudig 
naar een op het oog veilige positie op c7. Ruud had nog 
steeds licht voordeel maar dit verdampte naarmate er meer 
geruild werd. In de tijdnoodfase werd geen risico meer ge-
nomen en werd remise aangeboden dat meteen werd aange-
nomen. De eerste paar zetten in de partij van Gerben Hen-
driks waren rustig, maar daarna sloeg de vlam in de pan 
doordat Gerben een pion offerde voor het loperpaar en ont-
wikkelingsvoorsprong. Dit leverde uiteindelijk een kwaliteit 
op, waarna Gerben de winst ondanks wat aarzelingen niet 
meer liet glippen. Martijn Boele kwam al snel goed te staan 
door slordig openingsspel van zijn tegenstander. Langzaam 
maar zeker werd de zwartspeler weggedrukt, waarna hij uit 
wanhoop een vol paard offerde om wat spel te krijgen. Mar-
tijn wist vervolgens nog een stuk te winnen en even later was 
mat onafwendbaar. Daan Holtackers behandelde de opening 
niet erg handig, maar in het vervolg wist hij het witte initia-
tief in toom te houden. Zijn tegenstander leek vooruitgang te 
boeken, maar berustte in remise toen hij besefte dat verdere 
pogingen juist een averechts effect zouden hebben. Jochem 
Woestenburg kwam met zwart gelijk uit de opening, waarna 
zijn tegenstander met een pionoffer probeerde voordeel te 
halen. Dit lukte echter niet, waarna een kwaloffer volgde 
voor vage kansen. Ondanks hevige tijdnood wist Jochem met 
een torenoffer wits pogingen met een mataanval te weerleg-
gen.     Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag ASV 3 – De Toren 2: Jochem Woes-
tenburg (2048) – Mathieu Roskam (1967) 1-0; Martijn 
Boele (1997) – Ben McNab (1799) 1-0; Daan Holtackers 
(1993) – Thomas van Nispenrode (1986) ½-½; Gerben 
Hendriks (1861) – Ron Engelen (1867) 1-0; Remco Gerlich 
(1927) – Fred Beumer (1757) 1-0; Kees Sep (1915) – Renze 
Post (1819) 1-0; Barth Plomp (1935) – Niels Matser (1736) 
½-½; Ruud Wille (1873) – Jan Willem van Willigen (1836) 
½-½. Eindstand 6½-1½. 
 
ASV-4 verslaat koploper Het Kasteel: Het was een cruciaal 
duel waaruit ASV-4 tenslotte met een 5-3 zege uit tevoor-

schijn kwam. Beide teams waren niet volledig. Bij ASV-4 
ontbraken Ruud Wille (doorgeschoven naar ASV-3) en Umit 
Duman terwijl Het Kasteel het moest doen zonder Casper 
Hermeling door griep en verder kan men dit seizoen op za-
terdag maar sporadisch een beroep doen op Maarten Rossen. 
Dit gemis woog uiteindelijk bij Het Kasteel zwaarder maar 
het doet niets af aan de fantastische prestatie van ASV-4. De 
wedstrijd begon rustig met een remise van invaller Jan 
Knuiman. Hij kwam wel iets beter uit de opening maar de 
stelling vervlakte al snel waarbij Jan niets meer kon bereiken 
ook al stond hij in het eindspel nog een fractie beter. Anne 
Paul Taal belandde na een rustige opening in een spannende 
middenspelfase waarin allerlei trucs in de stelling kwamen. 
Zijn tegenstander won een pion maar Anne Paul wist deze 
later weer terug te winnen waarna een remiseachtig eindspel 
ontstond en de vrede werd getekend. Ook de tweede invaller 
aan ASV-zijde, Robert Naasz, zorgde voor een degelijke 
remise. Daarna nam Het Kasteel een voorsprong doordat 
Siert Huizinga verloor van oud-ASV-er Henk van Kortenhof. 
Deze liet zich niet intimideren en viel pion na pion aan. Door 
overbelasting van de witte verdediging ging een pion verlo-
ren waarna zwart tevens actief stukkenspel kreeg met een 
prachtig loperpaar. Dat leidde voor Siert helaas in mat. Koen 
Maassen van den Brink vocht intussen een zware partij uit 
aan bord 1. Hij kreeg na zettenverwisseling dezelfde opening 
op het bord als eerder tegen Bennekom. Hij koos voor een 
andere aanpak maar stond na de opening iets minder doordat 
een loper was ingemetseld. Na dameruil bleef Koen in het 
eindspel staan en zijn tegenstander zag geen kans de stelling 
binnen te dringen. Een belangrijke remise dus aan het eerste 
bord. Daarmee was het 3-2 voor het Kasteel maar de overige 
borden boden kansen. Bij Tony Hogerhorst was dat al langer 
duidelijk. Zijn tegenstander stelde zich passief op en gaf 
Tony daarmee alle kans voor een koningsaanval. Die kwam 
er dan ook en Tony gaf zijn opponent daarin geen enkele 
kans meer. De spanning steeg. Steeds had de prognose zo 
rond de 4-4 gestaan maar nu leek opeens winst mogelijk. 
Paul Tulfer had zwart tegen een van de drie topscorers van 
de promotieklasse, Hans Quint. Paul bereikte licht voordeel 
toen hij zijn dame kon activeren en met zijn toren de open d-
lijn kon bezetten. Wit drong met zijn dame op c7 en een 
paard op d6 de zwarte stelling binnen, maar Paul had de 
weerlegging daarvan klaarliggen: via een zgn. “ondersterij-
combinatie” veroverde hij het paard. Daarna was de winst 
niet moeilijk meer. Bij René van Alfen moest de beslissing 
vallen. Hij speelde op bord 7 met zwart tegen Twan Rutjes, 
die een bekend gambiet op het bord bracht. In het midden-
spel deed hij het onnauwkeurig en kwam René prettig te 
staan. Hij kon een koningsaanval beginnen, won een kwali-
teit en had het punt al geteld. Het enige probleem was zijn 
beperkte tijd. In de tijdnoodfase die volgde kreeg René 
meerdere keren de kans om het direct uit te maken (inclusief 
dameoffer), maar hij zag het allemaal niet meer zo scherp. 
Hij haalde de tijdcontrole nipt, maar de winst was ineens niet 
meer zo duidelijk. Twan had drie lichte stukken (waaronder 
het loperpaar) tegen twee torens en het is dat hij verzuimde 
om zelf kort voor het eind a3 te spelen, anders was het waar-
schijnlijk remise (ook dat was voldoende geweest natuurlijk 
voor de winst in de wedstrijd). Nu kon René afwikkelen naar 
een eenvoudig gewonnen eindspel, dat Twan tegen beter 
weten in nog even doorspeelde. Na deze verrassende 5-3 
zege doet ASV-4 samen met ASV-3 volledig mee in de pro-
motiestrijd. Maar er is nog een lange weg te gaan. 
Gedetailleerde uitslag ASV 4 – Het Kasteel: Koen Maassen 
van den Brink (1903) – Wesley van Nie (2066) ½-½; Anne 
Paul Taal (1941) – Willem van Berkel (1966) ½-½; Paul 
Tulfer (1783) – Hans Quint (1946) 1-0; Jan Knuiman 
(1893) – Mark Agterberg (1957) ½-½; Tony Hogerhorst 
(1825) – Jelle van Deemen (1813) 1-0; Siert Huizinga 
(1859) – Henk van Kortenhof (1950) 0-1; René van Alfen 
(1818) – Twan Rutjes (1842) 1-0; Robert Naasz (1727) – 
Jermo Kooijmans (1825) ½-½. Eindstand 5-3. 
 
Uitslagen interne competitie 20e ronde (10 februari 2011): 
Woestenburg – Wilgenhof 0-1; Hogerhorst – Abrahamse 1-0; 
Marks – Weijsenfeld 0-1; Maassen van den Brink – R. Wille 
0-1; van Amerongen–Vermeer ½-½; Braam–van Belle ½-½; 
Dijkstra – Steenhuis 1-0; Aarntzen – Au 0-1; Hajee - Wig-
gerts 1-0; Manschot – van Buren 0-1; Veerman – A. Rahimi 
1-0; van Eck – Eder 1-0; Kooman – Zuidema 0-1; B. Sanders 
– Viets 1-0; Rijmer – Noordhuis 0-1; Dundar – van Vlerken 
0-1; Visser – J. Sanders 0-1; Kelderman – B. Schleipfenbau-
er 0-1; de Goey – van Keulen 0-1.  
Uitslag ASV-bekercompetitie: Bentvelzen–Koeweiden ½-½; 
Beslissende rapidmatch Knuiman - Fassaert 1½-½. 


